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 [01011260 طلال طع اماعصعأ 36 ءاأا/ع

 ام 2010 الناأط ؟انان0أ50 آن

 الماا/عاوأأإل 01 10مم

 امام ://انانانالالا . ت1 جالا ع. 010/03115251721 1إ/15آ315104 اعط 1



 م( عمارلازما] م

 وذاةلاءاقث حرشفف « صايرلا من نءأ#
 تدمش # ل_طاااملاعال * ضايع 02

 حئادملاعاوتاب وهىذلا « لئاضقلا

 ندلاباهثدجأ انالوم د: ىرح
 هليادذمع ىرمدملا جاف خلا

 ىق هنكسأو 01 كك

 2 دار
 همركو همك

 ل 10010090990808 |
 : 32 ىلعل اهدلاح رش هشمارعو 5

 0-5 لانش ادكر ىراذلا

 0 مما

2 

 موب احم ا 0 0 ا



 ثفونم) هثقيق>وئشلاىلعهموزاوهماكخاوهو(مسوهيلعىلاع#ت م هللادص ىنلاتلذقع م>ىف « لصف)#
 هللا اذ>:ملعأ د: هنومث

 (ه-ةيفوت كاباو ىلاعت

 انيفد_ةاك ءاناطعأىأ
 ةيضارت_ءا ةيئاعدتإ <
 ى-عءلاو ماعياط#لاو
 (ىقداعتامنا) م-هقا

 باقدي قلعت ىذلا ىأ
 هض»د ىأ (هنم) ىلا

 (دي>وتلا قيرطد) وهام
 تاذلا دل-ه>وو ىأ

 ءااو تاقصلاد»ب رعتو

 ةلعلا هتاذبىأ (هللاب

 ةيتوبثلا (هتافصو)
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 39399 زج 921 د ار
 يب ريو دو 9 راكال

 200280082800 دارا ع1 اا 11#

 922222212 وني (6- نابل هلام )000000
 هداةةعاهيلعدةعتا امهيلقدقعيدا رملاو .. ( !سوهيلعىلاعت هللا ص ىنلا باقدةعكحىفلصف)#«
 هياغلاوهيلا جولا دعي سانالاهراهظا ىأ +: اسر و( هتومتتقو نم) انيمي هد-:ءتدئامدب مزح و
 (معا)الصأضيقنلالمةحتال ىذلا مزاجلا داق: ءالاوه بلقتل ادقعفدرعرخ آ ىلا ىأا لعل ةفوذحت

 ىأل-جو زع (هللاانحنم) باطخال عاصي نمل كسا ماع طخ اوهن توما هيقهنأ »تم هلثم نأ مدقت

 (هقينوت) هلوقولوالا لوعهمل| ىلع فرطءموهو لبق ىذلاك باطخلا ( كاياؤإ انيلع ممناواناطعا

 هماعوهداةمعاىأ ىىذلا باةدقعلهنمريمص (ديدوتلا قي رطدهنمىقلعتامنا) هلوقوىفاثلالوعقملا

 ىقيلعت هلىذلاهمالعىأ هنمريمْضدّئاعل او ةأوصومامو هنونث عدد ئىدَضنأ ىذلا مزال ني-ةيلا

 ألا ةداعاقلاو .ةينلسلاو ا 2 0 ظ200113110111 0 0 1 10 1 10 1 1004
 نامبالاو) ةيفاضالاو
 قيدصللا ىأ 6

 قيقحتلاو هدو_جول

 اميو) هدو_جوهمركب
 ن-هىأ (هيلاحوأ

 ىلا وأ ىل_ىلا ولا
 ىلعف )هب لمعت وأ هغلممل

 ىأ (ةفرملاةياف
 معلا حوضوو) هناي رد

 اهريغو ةيئاضالاوةيبل لاو ةيتومثلا ةتاذلا (هتاغضو) هتقيةحومهّتاذب ىأ(هللاب ملعلا و) د وح ودلاب | ىل-عو ىأ(ءاقتتالاو)
 ىألوهجللءانبلاب(هيلا وأ اعو) هناقصوهناذ و ةحتومد_يحوتنمرك ذاع ىأ(هنناسمالاو لهجلا نع) هزئتلاة باغ

 هب قلعتملا لعلا نمرك ذ
 لودوملاريخ ىفةدئازءاغلا (ةقرعملاهياغىلعت)هريغأ هغابي وأدب لو عيل هعرش نمهيلا هللا هاحوأام لك
 هباملاىلا لصودئاقعلاونيدلالوصاب قلعمالاءايدنالا ءناىعبةادنلا هندي اك هنم ع:بالءابلا لوخدو

 امان افاثك-:| مه ف شكناكلذل مهنةيتل ىأ(نيقيلاو معلا حوضو و) مهاوساهيلا لصيالىتااةياغلاو

 (كلذنمئثي لهجلا نعماغتنالا)ةداغىلع(و) ةيسدقلامه سفن [هيفباترتالو لاوزلا لبةيالدنا ثرح] أ) ددرتسلا ىن-لطم
 ةمصعلاةراغ لع ىأةفرعملا لع فطءرلا, (ةمصعلاو) كلذ نهْئثهيلعأر طءالى ذلانيقيلا ديا ىحمنالعض#لامةحاوددرتلاىأ(ميخبي راوأكتااوأ)الصا كاذنءئذبلهبمه ساق | هين)ةمشلاكأ(بيرلا

 ل-ه< ناب هدعبامو دحوتلا نمر وك ذملا (كلدبةفرعملاداسة املك ن ع) اهانعممدةتو' 0 نمر ا م :

 عنو دملا اد_ه | 0 5 كك ديلا دانا ائماعدشا دول_هسبا 3 كك
 ل ا ا ا كلذي ةفرعملا) فاني ىأ
 حصن الو) ممم دحأ هين فلاخملو (هيلءنيماسملا عاجا عقوام) رك ذاع ءايبنالا | كلانهاعىأ (نيقيلاو

 220 22222222225512ل31الايا1 7 22 ئ 252 ب77777 5 تت رئت 22 ييييييهيبيإُاُهجهجلجل 5 .--

 نيهاربلاب جصيالفةخسن ىفو(حص:الو هيلع نيملسملا عاجا عقوام) هيلا هتمسن نمالاجا :انرك ذىذلا ىأ (اذه)



 سلو ىألوهحلا ةغيص(اذه ىلع ضرتعبالو) مدقتامريغ أ (هاوسءايدنالادو ةعف نوكي نا هما ةلدالا ىأ(ةحضاولا نيهارعاان)

 قرأ ى ر مهارب|لاتذاىلاعتو هناحسهنع كح ثيحىأ(مالسا اودالصل !هياعمهاربالوقب) هعفد.وا ذهاذلوة ىلع ضرتعن ناد>ال

 لاق) ىلب هل عوضوملا ىنذلا دعبام باحياب رارقالا ىلع _طاخملا لجءانعموربرقتلل ةزمملاف تنمآامأ ىأن مو: ملوأ لاق قوملا كفيك
 رابخا ىف مهارباك شر لذا ىلق نةمطيل)تلأ-امتل أس (نكتلو) كت ردقوك توق نءئانلا كئايحاب ىف عا ىف كشالو تنمآ( ىلب
 لعق: دهاشبىأ(بلقلاة:تامطدارا م نك-اوالناقيامتأواناماتدثاناكذا ىرخ'الاوام'دلا فىأ( قوما ءايحا هل ىلاعت هللا
 ةنب اعماكرم لا سدل ذبول | سس حج

 ىلا م هدئاسةعىأ (ءايدنالادوةعىفنوكنا) روهظلاةءاغف ىهىنلا (ةحضاولا نم_هاربلاب

 اجالا هيلع مةوامىأ( اذه ىلع ضرتعدالو)الصأ هفلاخاهريغىأ (هاوسإ) جسوم اهيل عتطيترا
 هيلعمرلا ىل_ص(ليلألا هاربا لوةب)هوجولا نمهج وب هريغ ل مة حال ىت-ةعطاقلا نيهارعلا هتقشكو
 ىذتقي ءايحالاةدهاثعهيلقنانّممط ا لعف(ىاةنّئمطيل نك-او ىل_ لات )ذا هنعهّنلاءاك>حاميكلدو
 رك ذاع ضارتعالا ىتناىأىننلاب قاءتم(مهارباك ثملذا) هلوقبهدر وكلذةؤةرمشوةس رهدنعنا
 نك-او) مدعلا نماهدجو وقوملا ى<ىذلاوههنا نمه.هللاربخأ امىأ قوملاءام>اب هلهتلارامخا| ىف )

 جاعزتالاد_ه:نوكسلانآنئمطالا دغارلالاق (بلقلاةنيتامط) كتلامهوباممهلاناع (دارا
 (ةعزانملا ءكرتو)امرعا نمهجاعزناوهقلةلاوز هنندنامطقىبعنا ىنعمواظفل ناير امم نماطتو نأمطاو
 ةعزانموةاداغاوةم_دطاذغا نعاج ربعي و رسوقلا عزنك هر-ةمنعئدلا ب ذج وهو علا نمةلعاقم

 هدنع هققحت دعي كلذ ةيقيكى ف ةبمشلا ىلا للا كرثوأ ىلةلا كرتانهدار_لاوامْئش ىلا هام هبومل#لا
 ىأ (هعوقوبلوالا هلا هال_صقش)ةردقلا نعدر ودصةي .كو(ءاي>الا :دهاشك) هلوقبهيلاراشا 5

 ىأ(هتدهاشموهتيفيكي ىفاثلا إعلا) هير هلاؤس (دارأو) هيقةمشريغن هالاجاهللأ نمهعوقو نيت

 ضصارتعءالان ع باوح وهوهبيقّل_ثهناالهنا:ةمطاوههلعدب زيا اليصقت هللا نعور ودص:دهاشم
 ةال_صااهءلع ليال ا ناك دهن رتعنال للان مال سلا وةالصلا مهياعءايدنالا لعن مفوق ىلعدراولا

 نيءىلانيقيلاإعنئلاقتنالادارااسعأ و ىل < لوك ثول هناءباحافكثدةومهلجأ نممالسل و

 (م_هاربانا) للا نم عقوام ىلع صا رتعالا باو + ىف (ىفاثلا هجولا ) هيذريصال !مأ اذهونيقيلا
 ملعلاوهو همزالرابتخالا.دارملا( هير دنعهتازن هرامشخا) هر لات (دارااس؟ا )4و هيلعدتلا 02
 دربال ىت>هد_ذع لوبقمهنا مع ىأ(هب رن مكلذ لاوس هنو ءدهمباحا ملعو) هلل ادن عهعينر ىقحشت ىأ
 هر قة مد_ءوةفاضالاب هتوعدةءاحا ة+_فن ىف قوما احا فيكن ربناوهءاح رهم5 تبيدالو

 ريغوهو هللا د_:ءهتلزنمىفه كى ةيهنا ل يقاخ هر رب هثفرعم صني وهرضنام هيف سدل هللا ع
 ىلع(نوكي و) هلوقب «عفد ضارتعالا ىضةةي نمو: لوأ هباوجىفملاعت هلوةناكااو هلدجوال عقاو
 قدصتلىأ) لوأيةهناميا نر هاظااس < ىضذتقملا ىراكنالا ماهقتسالاب( نمو: ملوأ هلوق) اذه
 كلاي رك-:واغي رمثت كريغ ىلع كرايتخأ ىأ (كئافطصاو)اليلخ ل ذاختا ىأ ( كنلحخو ىنمك رغم
 هرافطصاةومنلا نم مزايالهنافءافطصالاو هرم هءقدصملاو قيد_صتلاوهو ئوغللاءانععنامالاف
 ةوقونيقي دايز لهن رنم(لأس هنا ثلاثا هجولا)ءرمأ ل وأ فن اك هلءلو هتردقرارسا ىلءهعلطي ثدحح
 (ىناكي مناو) نكمتلا ةياغانكمةمارارقارقي ثيحتهن وكسوة لة ةننامطىوةيناىأ (ةنيئامط
 مهو" عفدو هو هنردقو هدي>واوب رلار ومأ نهئثىف(َكْش) ةدهاشملا ل. ناك ىذلا (لوالا) هملع

 (ةيرورضلا موللاذا) هلوقب هندب (كةدايزلانمةيلالوةاو هاما هنابهنمْكل كلا ىضتقي بلطل اذه نأ نم

 رثالاىف در وام ىلع

 ىأ (ة-عزانملا كرتو)

 سقلا نوكس
 ةمصاخلا لهأ ةعزانموأ

 قو (ءايحالا:دهاشع)

 ءامدالا هدهاشمل ةحسأ

 ءاملاو ةلعللمزللاف

 علال لصخل) ةددبسا
 نيقيل ١ مل-غوهو (لوالا

 وهون ىأ (هعوقوب)
 معلا دا رآ و)ىلاعت هئايحا

 نبةيلانيعوهو(ىفاثلا

 ( هيد هاشموهتيفيك)
 هنيعه هظدالم ى

 ماةمىفهنال_صاخحلاو

 هياهتالذا علا ةدازئسا

 هللا تاءلحت تتار
 معاللاةاذلو هنانيعتو

 ىلر ل-ةوقحلاب ىاخلا
 هحولا|اذهواملعىفدز

 صضارتعالا عقدففل اوالا

 ل كالا ليلخما ىلعدراولا
 ميهاربا نا ىفاثلاهجولا)

 مال_لاودالضلاهيلع

 (هتلزمهرابتخاداراامعا
 ةعذ روك دار رامدع اىأ

 معو ردنع اك

 مل -عداراو ىأ (هاباحا

 ءايحالا ةيغيكه برب ىاهنم هبلطب ىأ(هب ر نمثل ذل اوثس )ف نصل لصأ ى اس سني و هنوعدةداحا ةخسن ىو( هتوعد) هلعقلا ةناجا
 قدصتملأ ىأةحيحص ةخسن ىفو(ىدص”ىأن مث: لوأ ىلاعت هلوة)ن وكيف ةخسن ىفو( نوكي و ) قوملافحورلاو بيك رتلاةداعأب

 هنجولا) ىدلاهريغوةلاسرلابىأ(كئافطصاو) ىدنعالياخكنوكو أ ماللاديدشتوءانلا مضي (كتلخو نمل ةازنع)
 لوالا ماقملا ىف ىأ (لوالا ف نكي ل ناو)ةدهاش ءل-جالىأ (ةندنامطةوقو) ا فعضاسخوبقل ةفرعم ىأ( نيقيةداب زلأسهنا ثلاثلا
 ةيبيدبلاىأ(ةيرورضلا مولعلاذا) ةرمشوددرتىأ(ُكش)نيقيلا لع نم



 ددرتريغنماهوصأت وبث نمديالهناالا امض ىف ةانثتوىأ(اهتوقىف ع لطافتئدقإةيركشلاىأ(ةيرظنلاو)
 ناب رطو) 00

 3 ولدح ىأ(كشلا

 تايرورضلا ىلع) هعوتوو

 ثيحنم ىأ (عنامم
 حتفب(زو<و) اهتاذ
 ةخسنىفو هدد ثملاواولا
 اهنابردطىأز وو
 (تايرظنلا ىف)امابرحو

 قدأي ومهولا املي دقذا

 ىأ (داراف) مهغلا اهنع
 نم لاقتنالا) مهاربا

 وأ) قداسلاىأ( رظنلا
 ىلا)قداصلا ىأ (ربخا

 ةينيعلاىأ (ةدهاشملا

 ) ىقرتلاو)ةينيقملا داي زلل

 م عنم)دوع- ضل َّىآ

 نيم ني_عىلا نيةيلا

 ) ا

 هلوق نم ساشقا اذهو

 مال_ىلاو هالصلا هيلع

 نياو د أ ءاو رام

 ريغان وك! لالد ساو رظن ىلع ف ةوثثىتل|(هيرظنلاو)اهر وهظالالدةءالاربغ نم لص ىتلا
 اقيكواكهداب زلاىن_ععلضغل ا نم ل ءاقتهنال ص ءد ىل_ءاه_ضعددب 0

 ىرورضىلا مة: :ل- ءلاو وءاقكاوحوضولا توا ةدلإ لمعت هد ا[ نقت تاق ميك امنال(اتوقف)

 عجأ ا شلا) ثودح دعت احتنب ؛(ناب رطو) الصك لذي فصوب الكر وضح هللا ءو ىرظنو

 0 22 ناعم" «النادضااو نمت الا فص:د>اولاكةيرورضلا مولعلا ىأ َح ايزرورضلانل-) 3

 ةءئاكملا (تاير طل ااى)اهضورعوا ماير اطل هع ار و<ىأ لوعفلاةغيصن( زوو ١ ,هاظوه

 هيف هلةبم_ثالايزم# عب ان رظن ناكالو [كلذ. :مال.كاوةالصا|هيلع ليلا عناب عل ركرفلاو راظنلا 1

 000 هيل نر كباس ع [ةمرىلالاقتنالاداراف ةلوكتشلا ل هدانا معا نما رطناان كو

 فقاوملا فام ىي_غماذ- هو م كلذب هملقن وطءلالصأ هقالدخ لمدكالا ممء ةاير ورم 5 ام>الا ىلعهللا

 نقيل ني-غىفنالءباط لب ىلاعت هتر دة ىفك شنءنكيلمال_لاوةالصل هيلع لل! لاؤ نا نم
 نيعْنودْنيعيلا ملعدنعسلقلا ىلءاناطاس غدامندلاو س اوسولا ثا د> امهوال ناذ نيقيلا لع ىف سدلام
 هملعفكثهنم عئومال ودك ةنلع دارت نإ و2 هي امهرلا هجر فدصملا مالك فر سلو نمقوأا

 ىلعهزاو ١ هزاوح وك ش | نسب : فرك و4 ١اءكدكلا ناب رطز و# وهثي>ن مىراظنلانالب «ىراظ* لا

 ىاكن اروح هاد ضم هلا ليتل ما 1 نايل مر ل ءال ني دالع '

 هلوقةدحواخ كلذه_:هاعاذاهنان 0 !|و ؟جولادعب كلذب ارو رضأح 1 هللا

 اة« رغاما ءكلذ إء«2ملناهياع ساةلاب !ءيفىفاثلات اوك ا ىف هعفدىلارا 2 نمت لوأ
 نملاقتنالا) هأاو ود ل_بوهيلعملاعت كا لَ ميهاربا (داراف) هلو ةء.ف:صلاراشأ اذهىلاو :دهاشإل

 0 وأ) ض.ةنلا لمتحال ىذلا قبلا ىطقل نه دريل نمل صاخلا اعلا نمىأ(رظنلا
 مل-عنم )32! لادوعصلاىأ(ى هرتلاو) هع عب رظذلاو 0 ل

 تاسوسحلا نا ىذتقي اهو ءانايع هتدهاشءلصاحملا(نيةيلا نيعملا)ريلاوأر ظ اظن! لصا 21(نيقيلا || ؟

 هناشنمىذلاّلعلا نأ ىذأ ةلاريسفنوهحو شو فاشكلا ىفوانأت 3 :اوأنيةب ىمس هن رورضلا مولعلاو

 ىرورضلاالدمدقلا لعلاهب مصونال ءا زل واناقيا ناك هنعام 2 اذاةبمثلاو ل ااهيلاقرطتن نا أ

 - ءاملعأود- هاشم عر لكل دروس كود هيك هارد ,وءزحلا ن ممظعأل كلا نات ة.:لاقمالف

 ت11 قدرو ب ويعلا لاةمالا نماذس هد( :ءاعماكرملا سدلف) ىب اعلا ىئاود ماشي دقو نيقيلا

 سدا ل_.ىوهيلع هللا ىل_صهللال وسر لاق لاقا مهخع هللا ى 0 و رعوذرم

 حاولالا نأ اوع:دامنءاعاملف حاولالا ىتأي لف لجعلاب هموق عنصاسع ىسومرب_أ هللاناةنياعماكرما
 ماكلاةنياعملالأس هل ع ىنعم يطا نايعلنك-لو رعاشلالاقو ترسكتاف
 فشك )ماللاو:الصا هي اعليللا(لاس) هتج < رتانمدقدقو ىرت تلا ( هللا دبع نيل هس لاتازل و

 دادزبا) ريش : وهيطغبامءاظغلاو ةئياعملا ىأر اكن يعل ارم ال والا ا غااىأ(نايعلاع اطغ

 ىفةماثةرع_صدىلعنوكملد دهاتملاو ءلا نم ء( هلاحىفان كانا معدرهظت وهدونامىأ(نيقيلاروشب

 ملعىلعمالكا اوةدهاشملا هتلازأ اطغت د سحت < مار هويدشُتل ة حش رعد :كمةراعمش ا هيقوهللأ 4 ةقرعم

 مهضعب هدروأ حالطصا ايف ةيفوصللو رهاظةغللا دسكاهدب ق رقلاو نيقيلا معو نيقيلا ق>ونيقيل ١

 ههح وهللا مرك ىلع نءىو ربوهور 1 انهه وهيانل ةجاحالوة هاو ار رمل ىبواذه

 لوقد مال كن اا نو اذه لوة:ىفيك ل هقفانيقيتددزاامءاطغلا ف ثك وللاقهنا ىأ (لأس) كسلا

 ىلاز_غلات نءىبسلا ل_ةنوةسرلحأ و هوان. ةيدادزيلع اطغلا فكس اطةىماق نمط ن ل ءاطخ 5 ١

 نول هلاك ىفةريصب ىأ( هلاح ىفانكهنييلار رذيدادزيانايعلا

 ساسيعنيا نع نانخ

 ريخأل جو زعهللا نا
 امم مالسلاهيلع ىدسو«ه

 مل_ةلجعلا فهموق مدص

 نر اواوسلو حارلالا قلي

 ناد ةيدالو ترسكسناف

 لجوزع هللا نادل 7

 هال 0

 لاقاذهو) ملعأىلاعتو

 ىأ ( هللاد_معني له



 لاهذاهذءةراكح ىلا هثلاتإك (تيم وى رن أب)ةوذ ار ئاسودو رك هموق ن مى (نيكرمشملا ىلع جتح نك هنا عسدارلا هجولا)
 لاس اان اوج(بلط)ىذلا لبق لصفلا ريمضربد-ةلب وأن يئزحلاف» رعت هداه_كثوهريغال ىأت دعب وىحىذلاىر مهاربا

 0 ئأ(هجاحة ا عصيلهب ر نم) قوملاءامحاةيغيك ةءاراىأ(كلذإ)

 مهن[ هتنةيثساواوباود>+و ىلاعت هاوقادو >اه_لعأرطي نارو صدد نمّيلا لاق هناهثلا هجر
 هي هرب ناك ناو نأ يالا ىفاذيقي تذدزامىلعدارأ مالا دبع نيالا كلذاويلع ءرط:الة زد: اهطل او
 ىد_ةعوئني فيكىربْناتلطيثارداقاعناص انا لعابمدعءانبىأر نك اهليصافتةفرعفدادزب

 هللام رك لعدارمذاد_>او رم[ ىعدراو::ملامهمالكناقدولاو أمل جباةحن ىتءاسأردراو ري_غلاؤلا نا
 ف.ثكاناهقثاةح ىلع مو مل_ىوهيلعهّللاىلضهللا لوسر نماهفرعىتلاةرخ ” الار ومأ نا ههحو
 3 فيك دهاث نآايندلاق بالطمال_او:ال_كااهيلعل لاو اهيهن قيد رءالانامعاهدهاشاذا

 مهارباىأ (هنا ع.-دارلاه_-7ولا) ق_ةوةللجباة<ىت>اذه نماذ_ه ن.أوهم>ارمالح ورلا فن وءايحالا
 ىر هلوقب (تدع «ىتتدب رنانإ هموقودو 1 ءن( نيك رشملا ىلع جحا أل ) مال_.لااوةالصلا هيلع

 قة: و(ه-حا>ةحامصيلا)هةيقيكوءايحالاهبرلأسىأ(هرر نمئلاذبلط) تيب وىدىذلا
 وأ هأاوقؤه_.ةددرتمرغه هن قوه وم_ممكوش لطم ومهدانع عطقةيلةدها ثو(انايعإتو. ركام

 طق ذ اًرهالام_عمازلال قد رطالو 1 ةراحاب وسأف ىع ءلانأ هب هلوةدح ىلع مهل ضن رعت نمؤت

 فت رطىلعلاؤوهمه_ضعلوةسما#اه>ولا) هتدها ثمين ناهرعلاةماقا نم مزاء الهنا ليقام
 هال_صلاه_لعىسنعل عةواك هاّوزدةمنوكمل (قءملاءامخا لع ىردقأ) ةَقيةحهّتم(دارملاو بدالا

 تيمملاو يهلاهنال هّناىلاهدنسأ و هةماداتهءلاءاءحالا نست !ةمهْد ون وهضراع نممحشمل مالسلاو

 هذ-هنعإ) هانت طارتزعلااذه لع (ىلق مطل هاونلىعم(و) هريغدب ىلءهارحأ نأ ,ةةِمَمح

 اذاامأهلاسىلعرقتساول هلاتام متي هنال' مشد سمو هداقثءاب نظل اءوسو هضيقنت ىلا ىدور | مهن فئنم
 الةهم_دهفب ىتحرصملا عم ىرحلاو ةلداهلا ب رط ففو رغمو هاك ه-:ةيتو هلاك ىقتام ىلا ىدأ

 قل امهئجاب و(انادع) ماع
10 
 ة_ءداولاهذهنوك ةدك

 هذو_ئ+جودورك دلع
 لةتناهنادن”الارعاطو
 لالد كسلا اذه ند

 قمربف مازلادل لضخ
 .سما#اهجولا) لاحم

 لوةىور(مهضعدلاق

 هلوةىأ(وه) مهضع

 وم لاى فيك رب ر

 نمبلطىأ(لاؤ--)
 قنرطىل_ع)دراوبرأ |
 ةوصقااَئأ(دارملابدالا
 ةزمحلا عشب ( ىقردقأا هر
 نردتىأ لاذلا لك
 قوم اءاي>| ىلع)ىفوؤد
 ىأ(ىلقنثمطيل لوقو
 ةأنعم نوكك ليي ول

 ىوربو(هذهن ع) نكسدا
 .ىهو( ةينمالا) ذهن م

 هدول ا)ىهشدنل اوىمتلا
 ىأ(ىرأهناسداسلا
 نم)» ريع مهاربا أ

 هروصىأ( كك اهسفن

 ةقيقحىأ (كشامو)

 كلذىرأى أ ( نك وز

 هخ_سن قوواولا مشب

 هيرههيجيل ىأب اجيل
 ةفاضالا((هيرقدادزيف)
 3 ةرعك هد رةلاكىأ
 ةخسن قو ه.رد دع هتلزنم

 تكدكاابهتماف ارثعا سدل (ميهاربا نم كلاب قحأ ني مالا اودالصلا هيلعانيدنلوقو) 9 راعلابن ذو 4 واغاذاةميانعىأ هند

 لاهذاو لزنا!هنادر ودقذا( مهارباباذه نب ناةفيعضلارطاوخلل) درطورح زىأ(داغبا اوك ث ميهاربا نوكم نال ق' ) لبامه

 نينو هاربا شارل لذ مود حمسيرلا يقضي ك رأي (مهابإ)



 دوه قوكلذىلة هتردق فك 21 لوىأ(ىثوملاهللاءايحاو ثغبلا, نوثةوم) نينمؤل ا ةءاج وأءايدنالاةرشاعم يعن( نحن ىأ)
 قي رط ىلعاما) لوهيلعىلاعت هنا لص هنملوقلا|اذهو(هنمك كا لو أ انكل) هلزاحولو ىأ (مهارباك ثولف) كلانهل احنا هذه
 قيرطملعوأ) مهتمصعدقما(كشلامماعزو<نيذلاه”مأ) ن>:ب ىأ(دد رين أوأ) بال ةلرتسع هنال مهاربا عمئأ (بدالا

 ىلع مهاربا ةصق) قفا مملاريسكوءاحلا مضب (تلجنا) اهتيكزتنمفوذلا ىأ( فاغ_ثالاو) سفنلا مذه ىأ(عضاوتلا

 ناحتما ىأةدحوملاب (هلاح رام حالا

 دادزيا ىأ ( هنيقيهدانز)

 لوص و هنيعي إءلوصح
 تاقناف) هيقب نبع

 هللاىأ (هلوةىءماخ
 ناف)ىلاعت و هناحبس
 ىاقىأ (كثىف تنك
 انازئأامم)بارطضاو
 ٍباثكنءىأ(كِيلا

 رس (لانا) كاز
 نيذل للقنا | وهي فختلاب

 َنَد باثكلا َُكو رقي

 نوطي# م-ماف(كإق
 كيلاانلرثأامةحصداملع
 ىءن( نيش" الالب نم

 َّك رنمق حلا كءاحدعل

 ْن رخمملا منن وكالق

 نههيلعتنأ اميةىأ
 لاقاذلو نسةيلاو مزمل
 ماللاو ٌدالصلا هيلع
 الو لاسأ الو .ثأال

 نمنروكتف للاتأن
 هيمنت هدام زيف نب رسأخلا
 ماودىلءهلهسيبجو
 نيسقيلا نم هيلعوهام
 رمأ3ذ كشلاءافتناو
 لكىأ(رذحاف) نيدلا

 (كياقهللاتدث) رذحتا

 صعب هيفهركذام) كلايخ رعنأ ىأءاطلا مضن (كلابب رطخ نأ) ىلوأن اكل كباقو ىببلةلاقول

 (12ةيضفتلخ نا وكأ( وأ)هب رنمهي رقةلزتملعيل ىفاثلاهجولا فاك هلاك

 مهاربا كلذ كفرهاظوكش ىنم عقيل ىفالعدقو لس رلا نماعدبت نك امو مالك اوةالصلا ميل عءايدنالا
 لضافتلا نعئث ى:نممزايالو هاربا نم لضفأ سوه ءلعدتلا ىل_صدنأالاهمزال ننبهافنذاضرأ
 ثعبلاءنونقو منكن ىأ) هلوقبهءاوجىل افنصل اراشأو هنمق>أ هنالاقفيك-:لوضفملا نءهيفن
 انكا) ىانمتسا سامقدن اىلاةراشا( مها رباك _ثولذ) ثغبلا ىلع :ريسقت فطع( قوم اهللاءامحاو
 هلوق ىلعدراولا لاف لا عفدىلاراشأ مث مهاربانمىأ(ه-:مكشلاب) ىلوأ ىنعع>أنالنايب (ىلوأ
 ناوأ) ق>أ هلوقي مالا وةالعأاامريلع .هارباهيبأ عمهنم(بدالا ب رطىلءاما) هناردانمدة[كى>أ
 هسقنلاد: داما ريثك م السلا هياعهنالموتمصعمدعل(كشلامهيلعز وح نيذلا هتمأ) ند هاوقب (ديرب
 مهضعب نال يقهنال هه فيكفاوك_ثن[مهاربا ماةمنود مكدنا عم من ىأ هيضدقي ةتكسنل هئمالوهاس

 نمس رقوهوهنم (عضاوتلاو ب رطيىلع) هلاق(وأ) كثمهاربانالاقلا فرأ هلو عمسالا
 ءانبلاب( تاج نا ) ه.ىل“ ءااعىل_ةينأ نمفولاىأ(فاغشالاو)رهاظلا قرقلا عم ]والا باولا
 ءابلان( هلاحر امتخا ىلع) هن رلاؤسق مالسا اوةال_صلاه-يلع(مهارباةصق) لع الا بئانو لو فلل

 هنابهملع لبق هلاقهناليقو(هنيقيداب زوأ) مدقت(كةقباسلادب وجالا نمىفاثلاهجولاوهو ٌةدحوملا
 نم مهو: ةرمش عفددر وأ مث لمأف ثعبلا هموةراك_ن | نمنياعاسم. هلاقاسغا ل يقو مهاربا نم لضفأ
 اميقومهدثاةغىفكثمويلعت رطالمال اوةالصلا مويا عءايدنالا نااهرب رةوتاب الا ضع رهاظ

 باطل انا ىلعءانب (كيلا انلرنأ أمك شىف تنك نافلاعت هلوةىءما فتلة ناق)َلاتف مهلا وأ
 نموريغل جوأ ال قداط هدهللا دنع نمهنا فك شهيق ثلاو هريغأو ها ماعال سو هيلع هيأ ىلص هل

 ننوك-:الفك ير نما كءاجدقل ىنعي( نيتي الاكل بق نمباتكلا نوئ رعب نيذلا لّساف)ءايدنالا
 هذه نا نيعد رالاقو نير سا#لا نمنوكستف هللا تاب ” اياوبذك نيذلا نم ننوكالو نب رتمملا نم

 ءلركسفوك باق ىأ( كلاس رطخ نأ ) ةضرتعم ةيئاعدةلج(كيلق هللا تدثرذحاف) ةنك#هريغةيطرشلا

 «ل_ةثداقتعا مدع ةغلابموهو ى.ةحّ:لا لهأن «ستلورظنلا ىةديملن م( نيرسسفملا ضءبهركذام)
 ءانب (هيلا وأ امين لسو هيلع عت هللا ىلص ىنلل ك ثتابثا نم) فا سلا نم(هريغوأ سابع نبا نعأ)
 ىأ(اذ_هلثخ) مييلعو رطاامملسو هيلع هزبا ىل_صهيلعو رطيق( رشدلان مهنا وز ظفالارهاظ ىلع

 هم ْيثالو هلك ز وحالىأ(ةلجهيلع) 5 رطبالكأ( زروال لهن ف يكف رااح ريغ هلثموأ هلاثما اوازه

 ىلص ىبنلا كثر ل) هريسفتىف متاح أ نبا هلاقاكهنعحصام.ة( سامع نيا لاقدق) ىلاطدابارضا (ل؛)
 (لأس:لو) ملسوهيلعهتلا ىلص هل باط#ااناقولو ةنكربغ ةيضرةةيطرشلانال(مسوهيلعىلاسعت هللا
 نأ) ربرحنياهاوراك (ةداتق ىكحو) ىرصبلا( نسحلاوريبج نبا نعدوكو) تاتكلا لق[ نمادخأ

 نمئثى(لئسأالو) كشأامتخسن ىفو (كشاال) هيك الا تازنال(لاق ملسوهياعىلاعتهّللاىلصيبنلا
 تس 77777 !>!»!>!>!>>!ا+صدصحححببصا

 كلذ

 هللاىأ (ىوأ اميفمل-وهيلعملاعتهللاىل_ص مناك شتابثانم) نب رخاتلاو ؟نيمْذآملا ن مىأ (هريغو سابع نبا نع نب رشم ا
 هتمصعتوبثل(هلجهياعز وحال) موماملارطااىأ(اذه ل ئذ)ةريعاهب سد تارطاخ ناوىأ ( رمشدلا نمهناوهيلا) خس ىفإك
 مل_سوهياعىلاعت هللا ىلص ىلا شن )هذعمتاحنباهأو راماهنم يصد ناساب ىأ (هريغو سامع نب! لاقدق لب )رمالا اذهل ثم نم

 هأو رام.ةىأ (ةداثق كح وزك :رصبلا ىأ( نسحلاو)ديعس وشو( ريبجنبانعدوودت و)هلبق نم باكا ارةنمادحأىأ(لثل و

 متحاسوءارب وهتهازتل(لسأالو كشأام لاق)هءئرسأةلوللسإلا هلهللا عب جنيحىأ( مسوهياعيلاعت هللا لص يذلا نأ ) ربرح نبا



 ىأ(دارملاليقذ) كش فشنك نادي ىأ(ةمئالا ىعمىف)نولوأملاىأ (اوادخاو اذ هىل عنب رسعملاةماعو) هتمصعلُك شا نق
 نأ ةهمشهيلق لان نم هيدن هيمذته فو كلبق نمباتكلا نو رقي نيذلا لثساف ىأ (ةم"الا كش فتنكن الا شلل دمار للة) اهبداقملا
 متكنارك ذلالهأ اولءسانىلاعتلاقدقو ثيدحىدر و امكلا وس اى اءاق_ثذا العلا ل_هأ نماهتفرعمبلطن واهعفدملا رداس

 “« _ة.”الاةروسفوىأ(ةرولا قو) ذات الااولوأمىأ (الا)_نوملعتال
 سدل هنأ ىلع نوةفتم ىأ( اذه ىلع)ا هيج ىأ ةءطاقو ةماعاؤاحلاةي مهلكىأ )نس رمسغملا ةماعو) كلذ

 لقادرملا ليقف) اهبدوصةملا(ةهن'الا ىنعم ىفاوقل خا )اذ ه ىلع مهقاغت دعن ( و)لأسوأ كثهنادارملا

 هللا بصل سدل باطل او( هن الا كش ىف تنك ن ا) كيا ءلزنملا جولا ف كشد ناىأ (كاشلل داب
 (اولاق) برعلا مالك ىفريثك ل وةلارب دوب رقةني رقهتحاسةءارب و ةهمشلادرتالف لو هيلعىلاعت
 ةرولا ىفوهيلعلدامنآرقلا ف ىأردةم ىلع فطء(اهسفن روسو )لب والا ادخن وصهاذلاىأ
 امز«لد.لةهلوةو(هن "الاى دن منك ناسانلا هيأ اب لق هلوق ل ذل اذهىلءلدام)ا
 هللانود نمنودمعت نيذلادبعأ الثاهما5هب " الاو هلوق ىعأ ىأ هبصن زو ووهوريدقت أ دثبم ريخوأ
 ئثىف كش ميرتسنالمآل_لاودالصلا مييلعءايدنالا نا لاول هجوو ىافوتي ىذلا هللا دب عأ نكعلو
 هناحرصمدر و هناي: ديو ريغ باطل اناب اح ان هفال_ ىلع ةلاد رهاظلا سكهن" الاو نيدلار ومأ نم
 مهايحأ اك موتييو مهافوتي ىذلا هنابهتلا ف صوو اريثك اضعبهضعد رسفينآرقلاو ةروسلاهدهىف
 مويلع ءايدنالادي_-نءالضفدحأ هيف كشالو هنم فا نأ نهي ىذلا هنا ىلءمهابيمتنو مهادب ده

 هللا ل_صيننلا مغو ب رعلا)هن الا كث ىف تن ناف لوةى(باط# ابدا رمل ليقو) مال_بااوةالصلا
 هريغدارملاورهاظلا بسحب باطلاق باطلا عمست نعهلي وامل ريمضلا دار فاو (ٍلسوهيلعىلاعت
 هلوق لل ديهللا قدا ىذلااهيأاب ىلاعت هلوقكب رعلا مالك و نآرقلا ىفريثك هلم هو ضن رعتلا تب رطب
 لمءتاىلاقهل باطل ناكولراريسخ نولمعتا؟ناك هللا ناك رنمكيلا ىحوبام عمت او هدعب
 (كإعنطمحيل تكر رشأن دل ) لج وزعهللا(لاقك )ل لرشل | مالالل وو هلاميظعت باطل هج وو

 تنامىت->ىعرملاؤتطرقااذاةبادلا تطمح نم لطس و را.مءالانع طقس و د_قيىأهب الا

 ذا مهلك ل سرالاب يف راطلا ناللاحماب قيلعَتلا قر واغأاهنالاوبا مدمن ؟ الا هذه ل عجو تخفتناو
 د_>او لكدارملانالدرفاو#ا تكرشأن كل ل_رلا نم ىأك | بةنمنيذلا ىلاوك يلا حوأدقلاسغوأ
 هلباط#ا)هلوقب راشاهسيلاوكرشلا هيل ءزوح نم مهمأك لذ.دارملافًكرشلا نعَن وريم مهو مسنم

 هنع فعن ىلاعتهللاقلخس حأ نم عقوولاعاو مني ىتحم_مةياجييمتو اضي رعت (هريغدارملاو
 ديعبامم) سي روك شىأ (ةيرعف كنالق)ىلاععت هلوقهريغهيدودقملا باطلا نمرك ذامىأ (هلمهو)
 ريغلا با طلابد_صقاسمم (هريظنو) ديدشلا باذعلا ىلادوثم لطابلال ضدنا ف نال ىأ (ءالؤد

 ةليلجد صاقموتاكن هلو حيولشلاو ضي رعتلا هنوهس عساوباب وهوب رعلا مالكونآرقلا ف(ريث5)
 اماسقاهومسقو ىفاعملا لهأ هادف[ ةيهلاو سضغاارانءافطاو ناعذالاو هيلا ليام لوبق ىلع ءامحك
 اموءالجالاةيكلاملاءاماءنمءالعلا نب ركب ىذاقلاوهو نمعلا حتقب (ءالعلا نب ركب لاق ) ةروه-ثم
 0 وكنال او) هن "الاهذه ىف( لوةي) لج وزعهللا ىأ(ها رر الأ ريغ باط#انا نمهمدتاملذب 7 هلاق

 ملسو هيلعىلاعت هللا ىلص (وهو) روهظلا ةياغف فدصد هاش ا ذهف(هم“”الاهتلا تاب ” ابا وبذك نيذلانم

 لديامىورب(لداماهسةن]ةروك ذملا

 (هلوق ل والا ادهىلع)
 قوىلاعت هاوةوهو ىأ
 قوهوىأ هلوق فةخس
 اهيأاب لة) ىلإعت هلوق
 كش ىف منكن اسانلا

 الفىأ(هن' الاد نم
 نمنودمعت نيذلادمعأ

 هللادمعانكلو هّللانود
 ناترمأو ؟ انوي ىذلا

2 
 (باطخلاب دارملاليقو)
 تكن اقىلاعت هلوقبىأ
 كيلاانارثأ ام كشَىف

 (لسوهيلع ىلاعت هللا ىلص
 ةمالا نمهادع نمو ىأ

 ابيك شفت نكن اف ىنعملاف
 ىلاعت هلوق ل ممسطاخفلا

 انلرنام سير ىفمتذك ناو
 هلوقي لك الوان دمع ىلع

 نافكيلاانازناام

 ىنلاىلالزنأ[ يك نآرقلا
 ىلاعت لاوهممأ ىلا لزنأ
 لزنأام :ِ هللابانمآ اول و5

 هللا ىأ(لاق م)انيلا

 نطبجيل تكرشأنثل)
 دارملاو هلياطلا كلغ
 ىمسا موق ىفأك (هريغ
 ىلع دراووهوأ ةراحاب
 ريدقتلاو ضرغلا ليدس

 ليواتلا كش ىفتنك نافهلوقفىداسلال ب والا ل ثمو ىأ كت الف ىفةخسن قو( كدالفءلثمو) ريدقتلا ماقم فلاحا ضرغت اك
 تعبنا نئلوىلاءت هلوقك نآرقلا فىأ (ريثك )هم"الا كش ىفتنك نافل ثم ىأ (هريظن وءالؤهدبعبامديمىف)ك تالف ىلاعت لوقف
 نيملاظاا نهلاذاَكنا معلا نمل ءاحامدعد نم مهعأ اوهأ تعبتانّداو ريدنالوىلو نهمهنلا نماللام ىعلا نم كءاحىذلادعب مهءاوهأ

 نذلانمن:وكنالولوةي)ىلاعتهللا ىأ(هارتالأ)ةيكلالاةاضقلا نم(ءالعلا نب ركب لاق) نيرعمملا نم ننوك:الف كبر نم تملا

 مالسلاوةال<ا|هيلعوهو) ني رساخلا نمنوكتف ىأ (ةهن ”الاهتيا تام" اياوبذك



 يكل ديحوْلا نمىأ(هيلاوعذياميث) ناكر هنأ ىلع بوسهئموهوهدد_كملا ةمجْلا لاذلا حتقب( بدكم |)وهىأ(ناك)
 باطل ايدارملا نا ىلع لدي ) هغيجىأ(هلك ) ركذاس ىأ( اذ وف) باط ابدا رملا نسا هنا ىلع ل دق ىنعز ب ذكي ىورب هب بذك ن«نوك

 ناىف كولاانارنأا مكث ىفتنك نافدن آىأ(هن" الاهذه ل ثمو) باطخال عاصإ نم لاكاوأهريغلوأ هل /اط# اناةءاوسىأ (هريغ
 ريغإ ا ريمخ هب لاف ىفر ومالا ن اةناه وىأ(انهر ومأملاا ريمخ هل باف ن<رلا هلو) بابا | اذهىقدوصتم هريغام يف باط لاب دارملا

 4 ملسو هيل ءىلاسعت هللا ىلص ىنلا
 نعريتغا هناالهنم لمس

 ريخش_ىملاال) ىلاعتهللا
 ناشانهناف(لئاسلا
 ريس لاوأ ةمالا داحآ
 هياع هرهغ هن لوما

 نأىنبذي ىذلا ىأ(لوث_لا) ىلاعتورابتهب ىأ( ريب اوه ىنلاو ىنلالاسيل

 باطلا ني ولم ىفركذا(هلك اذهف) بي ذك-ظلا نمل وعفملا مسا ةغي صو ديد كلاب( بذكملا ناك
 هررةامتفرعام ل هداسكر وهظا باطل ارادارم هنوك حصن الهنال (هريغباطخاردارملا نا ىلع لدد)

 ( اريمبخ هب لثساف نجرلا ) ىلاعت ( هلوق )هيلا ىنل أن هريسغباط:“ابدوصقملان اق (هن ”الاهذ-هلشمو
 هللاىبص ىلا لثس ناهتمأ نمهريغرعأ دصةملاور ما: لوسرلارعوثر دق هنا نم هلاواملال ل دةد" الاءذهب أ
 هلوق ىف ىأ(اذههروماملا) هلوقب هني يك لئاسهنامظنلارهاظ ناكن او لوث هوه ملسو هيلعيلاعت

 هلوةيدوصقملا(وهىنلاوىنلا لثسل)هتمأ نم (ملسو هيلعلاعتهللا ىل_ه ىنلاريغإ)اريبخ ب لثساف 7 000
 ره_.فتوه( ل ئاسلاريخةسملاال) هنم( لولا ) ةقيقلا فو هذ رمالاة مية فراسعلاىأ ( ىريمتملا 1 نعنع لثكعا
 ءاناذدو ىلاعت هللا هجرءالعلانب ركب ملاك نمهدعنامواذ -هو هفعلثاسلارمدلل بل اطلا ىأرمبخة إل لاكو هاذ لالحب كرب

 ةب”الاولج وزع متلاوأ لي رعج لمس نارعألسو هيلعمللا ىلص هنا ليقود ”الاءذهقريساغتلا د[ لأ | لسا ةلص ءأبلاف هناغص
 عج رريمضلا ل قو نيكرشملا ةهبسش عقد هوقدص ف بامكلا لهأ لاوس رمأ هنا لمقو اهرهاظ 1 م عم
 ىلهأ لم ساقهتلا ىلع نجرلا قالطااوركنا نا عملاق ن+رلا مسااو ركنا نيكرمشاا ناو نحال 1 هللا
 نحن امهيةدهاشالفا ذه ىلعو لسرلا نمكربغ ىلع ةارثملا بكا هيلع هقالطأب ههوريخأ كاككللا دج لي ساو ءاجعألا
 كش فتنك ناذىلاعت هلوق ىنعم ىفءالعلا نب ركب(لاقو) نع ىنعع وأهندي رتوإ ةيدمسءابلاوهددصر ا هنا الام اربح
 (باتكلانو رقي نيذلا لاوس مل_سو هيل عىل اعت هللا ىلص ىنلا ريغ مأ ىذلاككااازه ناز ”هيإ ىسعب لعاقلا ف هعلامخ
 (ممالارابخا نم) مم ركل هداك ىف جوز ء(هللاه_صقاميفوهامنا)نابهرلاوراسبحالا نمد قو(لدفو) ربانواريع
 ملوممالالاو-أنوةرعبالة -يمأ ةمأ ممافرفكن مالهو م_متمنينمزملاةاكنر مهئايدنأ عمةفلاسلا 0
 هيلعهللا لص ىنلا(اعدامثال) سو هماعىل ا عت هللا ىل د هلوسر ىلءلل> وزع هّنلاه-_صقام| وقدصب 3 2 3 ص
 اهعرشىتلا(ةعب رشلا او) هثدنادحوو هللا, ناميالا ىأ(دي>وملا نم)ه.ناسميالا ىلا ىأ(هيلا) ٍرَسو : 1 0 : 2 1

 رمأى أ (اذهو)ةرهابلا تا زجعملاو نيهاربااب عقدنتاعاو بامكلا لهأ لاوث س هيفنمك رشملا ةرمش )م 1 0 9 ادق عفدشتالمأاذهناوةفينحاةلملا نماهعابتانمهرعأو مهلاهغلب وسو هيلعمتلا ىلسص هسيدننا ل ىلعأ| / 200 :

 نملبق نمانلسرأن ملة ساو) لجو زع(هلوق)هريغمأدوصقملاو لاو ابل سوهيلعدللاىلص ىلا || 2 0
 ىراكن | ماهفسالا نودبعب هلآ نءرلانودنماناءجاوهواومامتن هب .الاأرقا ىأ (ةيكالاانلسر ى / رام
 كإيق نم عاج ال للا نم هلم ىف دعت هللا ريغةمل آل عت ناد ريدقت ناهرعبهوعداام قذو م ذكتتإ ملسوهياع ىلاعن هزي ىلع
 هد" الارهاظ ناك اساو هءىقأن مىداعب و بذكي يك فههعدشتملمأو فهلا ديحوت ىلع ءايدنالا نم نو رقي: نيذلا لاوث_سه

 نمي ف يكف نيدو بومريغ مهو هلق نيذلا لسرلا لاوث س سو هياعىلاعت هللا ىلصهرعأ هنال لكسشم
 اهلي وأتىلاراشاهنعلا هلل جاتحم ريغ هر ىلاعت هللا هربخأ (ك هلن ةيممد دولا, لاعا ضيا وهو مهلا 00 0

0-2 
 هكحامق ىعل فاقلا'

 نامذ ىقماا_باوهذادلاهياءةيدتا ىلاعت هربا اميقال)ةقباسلاىأ(ممالار امخأن ه)هناتك ىقمال-لاو:الدلاه.!عهسنا ىلاعت
 ةعب مشااودسيحوتلا نمهيلااع

 ٍناتكلا ل دأءاملعاولثسا ىعملافمهرابخاو بامكلا لهأه:ملوثملاو (نوكرششملاهيدارملا )هلوقب

 نيملاعلا
 (اذهلثم د) نيس وسلا ىلهنيّدصقلا ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا لص هنعّل ثا ١ قأ ىف رقال هنا همق و(

 نمكإبقنمانلسرأ نم لثاوىلاعت هلوق) باكلا نوأر قي نيذلا لاوئسو باطخملا نممالااوةالصلا هيلعهريغ ردي دآامل هى

 احتمال هم نمنودوجولاىأ (نو رشا ازاجلاث لاب بدال نودبس نجر نود دانا ا(:
 يبذكتلا ىراكنالا ماهفتسالابن ودعي هلآ نعسرلا نود نمانلعجأ مهمآ ن م تيقلانهللثسأ ىءلإو م نمو رمال م



 ىر ويدل ةستق نب نبهللا دبع هللا دمعونأ امهبدا رملافةدحو هلا هحدخ وةيقوقلا نوكسو فاقلا مضد ةخسنىفوةمسءايذ ةد>وش
 ادنالا هيقفدارمافةدحوذةنك اسةيقوقكةلمهمنيعدى رخآ ىفوملعأ هللاودارملا هنا رهظالاو مدقت دقو تا: دما بحاص
 5 ةجرخ: لاقي وةيدتعلا فنصم ىطرقلا ىتعلا ىقعلازب زع'ادبءنيدجأ

 ةهجاوم)هب الاءذ_هىف (باطاو) دم >وةلاريغ مهم: 5 ىف ل هكلل بة نمل -رلا ىلءلزن أانييلاعلا

 هيجوتلاو لب وأتلا اذهىأ ( هلاق) نيكرشملا ن ههريغدو كةملاوا رهاظ هردرعال/ سو هيل عربا ىل_صىنلل
 ةد->وم هأبوةحوتفم ةيقوةةاذثمو ةمووضم فاقب ىتقلااه رثك |ىفانه علا فادخا (ىتقل ا(

 ماماه.دار_لاو ىءعامهوةةوقل اءانلا دعب هين هانثم 'ايددأب رب ىددقلا اهطمن قوةددشمةمست ءايو

 ىقوةر وهلا ةلياكلا فيل الا سحاص لب نيد رط نيدرعس ني ةمدتق نيا ريسفتلاوةغلل | لهأ

 هيقذثالامسهذ«:د_عوهو:دحوملاوةرقوُغلاةانثملاها:ل|نوكسودل ه-هملانيعلا ضب ىتعلا اهضعب

 وهوهسيلاوم نم هنالَن اية ىلأ ن ب ةبتعل ةيسست ىرععلا ىىطرقلازي زعلاد_يعنيدج نيد سادنالا

 ناهربلا عجر و هنايب مدة:أك ةجرختسملا ىم_ساوكلامسهذم ىفهرو عملا ةرددعلا باك بحاص
 نيش اد لقنئانا أ ساهلصأ(انا )هم االا هذه ىف رولا ذملا(هانعم لل. قو)ىلوال اهحدشلا لحما

 نءىأ (ضفالا فذة لال سرا ن.ع)هدحو هلل ةوظعلاريمضوةرو وسم ةغا ىهو لصولا ةزمه تقذف

 هل_ثموهسفنب لعفلا لاصياو راحلاو لوعفملا ف ذحدعبهدعباع | ىقلعتريغنء(مالكسلا متو) ةراحلا
 ىنعي(ةهن الاون [نجرلا نود نماناعجا ) لاقفهفن أّساو مالاكلاا(أدّب ا مث) سمةمريغناك ناوريثك

 ازا دل ىنعمىفوه ىذلا ىراكسالا ماهقنم الاب هللا ريغةدابعل ( راكنالا ىو رط ىلع) نودبعي غلآ
 تلاط أنا( ىكه) ءاكح ةخسن فر( هلاق) هانا جام ةخسن فوم ريغلةدابعالف ل آ (انلعجام ىأ) لاق

 اذلو ةكعهسماوا دعب سادنالابماقاو ناو ريةلايدلو هليل ا فدل . املا بحاص دهازلارمسفملا ماسالا
 ىلص(رعأ) هنا نيدوجو ءريغمهو لل رلا لاو سب درهاو هم” الا ل وأ" ىف( لرةو: مدقن كاسريل بسن
 عمتجا ال (ءايدنالا لْئسن نا )لوالا عجر وهتلارعا ىأ لعاغل اوأ لوعفلل ىبمرعأو سو هيلع ىلاعت هلا

 هنود نمدبعت ة-هلآ هلعجنعىأ(كلذ نع)ءام_سلا فم زبهعامهجان هرماك(ءارسالا هليل 0

 ايومللاباملعرثك أو( ةيدثأ) نيقولا نيعنم هل فشك اسميمل_سو هيا ع ىلاعت هلبا ىلص (ناك-#)

 ليقو هلوق قو هلعفاعو هللا مهق 'رعاهبالمم(لاوكسا| ىلا جام حنا نم)ءايدنالارت اسنم هلاعج

 هرماف فو رعم ملسو هيل ءىلاعت هللا لصنيةيةدشو ىأرلا لبق نملاقيال هل ثم ناالا هفعض ىلا هراشا
 ىلاعت هلا لص هنا ىو رث) رك ذاءهياءصارمعالال هج والفقر دتةعفر ومرمأراهظالوهاسعا الذب

 هدلوو مدآهلهللا ثعب هيىرسسأ هليل سو هيلعىلاسعت هللا ىلصدنا هلوأو لو هج ىب«ىور و(يلسو هيلع
 نهلسدللا نع هللاقغ رئاملكم (ملصدجاب هل لاق مث ل يري جن ذاف مال اوةالصلا! مهملعءايدنالا نم
 اءانب ةيسدق هن" الاهذهن الق مث نمو نودمعب ةهل ا نجرلا نود نمانلعجا اناس رنه ف نمائلَشرا
 ةخنىفو(تيفك دق) م-مممادحا(لسااللاق) جو رعلا لبق سدسقملا تيدب ناك الذ نا ىل-ع
 ممل أ نبدي زنيزجرلا بعود (ديزنبا هلاق] ىر دص هيجات ىذلا نيةياانمىدنعاع تفتكا

 هنيه ةدشو هملعلراهظا لب باح ارعأ سما هنأ مل-ع هنالل وسلا ه]هنأر 2 ةعلاخم هيف سدلو مدقت
 املي دوج وهاونوك لل _رلا نا ةني رقب فاض هريد_ةثب(ان را نءماىلس) اهانع«(ىلبقو
 ىأ (ديدوتلاريغن) هللادنع نم مهلسر مهءاح له ىأ(مهؤاحىله) مهغأ نمرابخالا لبلاو -!ايرعأ

 عافش -

0 
 ْنةبتع ىلاوم نم اضأ

 هانعم ل ةو) نايغسفأ
 كتان

 (ضفاخملا فذ كالبق

 ضرع دلو ند و20
 الن لوعفللا فخ
 متو ) همو رو هحو ول
 ىأ (أد-ةبامتمالكلا

 ةخ_سفىف اك مالكلا
 نود نماناءجا) هلوقي
 (ةن”الارغ آلا نحر
 ىفأك نودبعية ف آىأ
 ف رطىلع) هش

 (اذل_عجام ىأراكنالا
 انتاعالف هلى
 1 أل-.ةوىك-_ههاكح)
 ل اوعشقملا ةغيصد(ىذلا

 نعاقلا طلي ةكنفو
 ىنلا لاك هللارعاىأ

 مو هيلعيلاعتمتللص)
 نك اسال لأسا
 ىأ(كلذن-عءا رسالا

 هناىو ردةءءارنالا اذه

 مالسلاو ةالصلا هيلع
 هللا تعب هى ءرسأة إل

 ءاتدنالا ن مءدلو ومدآ

 لدريج نذافنيلسرملاو
 املقموبىلصد ناب لاقمت
 نم لل-تهللاق ٍر

 نمكل_ ف نمانلسرا
 نودنمانام اثار

 لكلا ا ارمىأ (انيقي دشأ) مال اوةالصااهيلعىنل اىأ(ناكف ١نودبعب هلآ ن لا
 ىأ(تيقتكادق)دحانمىأ(لثسأ اللات هناىو رذ)لاو>الا ف لمك| نما وناكولو لاح رلا نمهرهغن «لاوث ءلا ىلا جامي نا
 ىسبانلسرانمممأ ل سخن ىفو(اناسرا نمممأل يقو) مدقتدقومل -أنيديز نين جرلادبعىأ(دب زنياهلاق) تفرعو نةيااسع
 هفالخىلءاوقفتا لب هباؤاحامىأ ىراكنا ماهفمسا(ديحر لاريغب ) لسرلا ىأ (مهؤاجىله) فاضمرب دقن ىلعهنأ



 هلوقيىأ(اذمبدارملاو)نيرمسفملاة دعو نيءباتلارياكا نم مهو( ةداتقو كلادعلاو ىدلاو ها لوق ىنعم) لوقلا !ًددىأ(وهو)

 (ٍتعباكملوهياعيلاعت هللا لص همالعأ )انهىلاك ثىف تنك ن اف هلوق ن هىأ ( هلبةىذلاو) اسر نمثل بق نهانا سرا نمل ساو
 لعادرز مالاومايبن الا ٠ نهىأ (دحالهريغةدأ .عىقنذأب :1ىلا «نهناو )اعاجاديحوتلا نهىأ(لس رلاهب) تلسرا ىألوهح لا ةئيصن

 هللا ىل انوي رقم !الا) مهديعنامى هاعاة وال ٠١ نكل لوصالا ن مخسنلان مريم 2 ىقعقواذك (مهدوناغام ا م

 تلاد تناك اكاكرشم ناك مهارب ناو يعتسا نيد لعن برع ىوعداذكو هقلد ءانؤاعنثءالؤه موق ىفاذكو (ىلز

 ٠6 كا « لاق م مي د ىلع مهارب | نا نيعدم

 ىأ(كلذكو) نيك رمد ا

 تام” الان مرك ذاملثمو
 باتكلا مهانتا نيذلاو)

 نآرقلا ىأ(هنانوملعت
 ديد لايئرق(لزنم)
 كي رنم) فيفختلاو
 مهعيجفصوو (قحا
 ةقيقح نوماعي مهناب

 نءمهدو>+ نابرعشم
 نئوكت الإ مهرفك قدانع
 ىأ( نيم ملا ندم

 مهماعؤ ىأ)نيكاشلا

 ناو هللالوسرك ناي

 اع ىأ(كلذب اورق

 كيدلام ةيقحنم 1

 لزنملا ب اثكلا ةيقحو

 800 نماد_س>ٌكيلد

 نيس :امدعت د نم مهفنأ

 (هيدار ا لوز قام

 نمنئوك-:الف هلوقب ىأ
 اممفرةكتش) ننريمتملا

 ىأ(ةن'الالوأن مرك
 كَ-بَو تنك ناؤهنآ

 ىقموك-ثانه ه هيذار اذا

 انهو هللالوسر هنو

 ا لا ل زرئاام.قكشلا

 نمناكامو املسمأ ةين> ناك نكلو | نارصن الواب دو ممم هاربا ناك اممم اعادر

 00 دع قتاوهنادهنالا قاس افاعأىزت رقت ماهقتسالاو هدحو هتدانعومتينادحو دافدعا

 (اذ جدار لاو) ةي”الاهدهريسفتىف(ةداتقو لادغلاو ىدملاودهأ *لوق قعم)ر كذامىأ(وهو 2(

 م .ةوهمدق نمو دز نياهرك ذامو ل بقي ءاجحا(هلج ءةىذلا وزهدعب رك ذزءودها< هلاقامىأ

 هرخ آ ىلا كش ىف تنك ناف هلوةهل.5 هى ذلاوهن * الا اسر نمل قن 9 “ماع اسرا نءلئساوهلوقاذومدار |

 (دحالنذأب ؛ ل ىلاعتو ٍوهناحمسنأ الاول لفارس تل اع زو ديلع لا تال صدمالءا ا(

 مهريغو ماخصالاةد ءعنم(مهريغوبرعلا كرش مىلعادر] ل>وزع (هريغمدامعىف !مهمماو لسرلا نم

 ىف مو هيلعىلاعت هللا ىلص ةلزكا ذام همس ر وص الهنافهللادارع ن مهلا لال اعت ل-اللوهقمادر و

 فار نمىنرقىأ(قلز هللا ىلاان وب رقيلالا) نا'والا ىأ(مهديعثامم مع ةياكح ىلاعتو هناحمس هلوق

 حرشلا ىنوريسافتل ىف هل يصقتوانوب رقيل مهد يعئاعا موق ىفةخسن ىفوهلبقال دكت هوهق برق ىنعم
 نعرد طغلاروصقر كذاك الا وأم مى دلان اود عد اهلك ةروك ذملاةبوجالا ناد دحلا

 ءايدنالا حاو ران - لك ىقىلعالا" المان هلا 00 ع هللا ىبص ا

 ةصقىهلاوسىدهللا هل را ذا مسد د رةوهوذم ءدوصلا| هاداس ملاك لقب :كلذؤؤ لاطاو

 ىلااذا 0 هه هلاك اقنلث اطال , هز طالاة م :_ث>ءالولاوءارم جا

 باتكسلا مهاند د : !نيذلاوىلاعت هلو ةركشالب هريغدارملاوأمم# كشلا سوهو اءىلا عن هللا ىل_ص ]ست

 هنمهرابحال- عل وهمي 4-1 وواستلم .ىأ( ىق و«ابك؛ رنملزنم)نآ رقلاىأ(هنأ نودلك

 همها رهاظدارحاو كش ءلدتعنكمالىأ( نع لا : ال5 ) لمان داب كلذ نممويقاب نكسكو

 هلوقد هي !اراشا رخآ هجوو ىيد نم ثىف تنك نا سانلا اهيأ ايل هلوقك هريغى مدار او كشلا نع

 اد_>هللالوشرك و ا :كيلعلزئامف ة<ىأ(كلذباور قي :1ناوهللالوسر كنان م عملعُف ىأ

 ىلاعت هلا لك )ني رمل نهود :الق هلوقب ؛ىأ(هدار 1! سدلو) ىلا 1 داماك ١ مهعم

 دا أراا لية ”الارهاظنم م-هودي ,ك كل ثىف تنك ناف هلو ىعي )هَ الالوأىقرك ذا مث لسو هم هيلع

 ىباسلال ب والا ىف همي رط ىلع ىأ ( مدةتام له ىلع)ةدراوهب ”الا هذه (اضي [نوكيدقو) كل هانمدتام
 2 حولا ة 5 طب رعشلاةب انكعلا عه ىلعهريغ دو صةملاول -وهيلعىلاعتهللا صلبا طخ انوكي نا

 )نب ,رت-لا نمنئوكنالف) هللا لورا اوكلذةيتح ف ىأ(كلذىف)كشو(ىرتمان ادع الت ىأ)

 هلوقل_ملدب 1 اه رجا لعفي َ 10-- هرج 00 2-لا 30

 انه نيرتمملا نمنن 00 الو ىلاعت هل 5 7 2( 0 ىل_ههنمّكُش ءق عقب و

 سانا هناىلعوأ كيان ام كلش ف تنك لالا تاللوةينارعامال لاو ةالصلا هيلع هنا نمىأ (مدقنامل مىلع اًضنأ

 ىفو(هن ”الالوأ هلوق ليل دين ب رتمملا نمنئوك<-:الذ) ى>اذهشلا: ا رتمانل دهتاب لةىأ) هريغدارملاو
 م ىلاعتهريغ بلطا ىأ ىراك_: ماهفتسا (كحىت:باهللاريغفا) هلوقو باتكملا مهانمت 1 نيذلاواهيفىتاا أد” الالوأ ىف ةخس
 ميلا لزنا ىذلاوهرىلاعت هلوق ىهو (ةي "الا )لا دحا هريغىختباالوادب| ىتبملذ نوكمال كذم لطبملاو انم ىلا رهطظيل كذب و ىندد
 لامانلا وقل |هيفانسمالصقمنآ رقلاىأ باكل



 هيلعدرعأ ى أ( وهل -ءقوز ا :ريغىأ (هريغكلذب)ب بطاخ ىو رب ر ءاطلا رسكب ( بطاذم ! سوه اعىلاءتهللا ىل_صيننلا ناو)

 مهيبونوديعت ا بود ن ملء هللانأ نم منوكر ءباع رارقالا ىلعمهلمك شد ردك !ىأ(ريرق:) لاو ومال _لاوالصلا

 ءايلاحتشب .(ىأو ىفوذذتا سانال تلقت :اه)هريغخميب وءلادارملاو مال !|هيلع ىسدعلاءاطخ ىألاعت ( هلوةك) ما :صالا ةدامعىلع
 ىلع ىأ(ٌكشف تنك امءانعمليقو)اىنوذختا(لق,مل) ىددعىأ(هنا) هناحبسمّلاىأ (لعدقو هللانود نمنيملا) اهنوكتسو
 تاناكفلا نورد ؛ نيذلا ىأ(لئ-اف) 5ث كنوك ةدمىأهب رد_صمانهامهلوةىفاثافاط+ى 4 دلا أ طخاو ام ىنععةيئاننانا
 ىأ(اماعو)َكدن .:امط ىأ(ةنينامط)ددزت ىأ ل_سوهىذلارمالا باو ىلعمو زم 0 00 !|لزنأامةحصد مهدلعل
 ةلاسرلا ف رثوةماثلاةومنلا مرك نم( لان ةرشاهم 5ئىأ كلم كدا نا)هانعمىفى أ( ل يقوي : وكملعملا )ام. م2: ءاناهرب

 اهدلو نينو بدل د ناز هازال عت هللا نأ هن و 2| ىقامةلالدبدل ريغىلعىأ(هن)كانمظعوىورب و( كانلضفو) ةماعلا

 [١ 50 هص نعمهلاسأت) ع وش ايه | اًةطو سم مويدنأ 9 عملا فوق هدد نم

 ميلان ءآرعم_بوهياعىلاعت هللا ىلد هنا رصاذهف لطبملاو ولازم كتيو ىنبك<هلاريغ
 نم(هريغ) ءارتمالاوٌك هلا لك لداعي أ كلن اعتاد لاعم 1 ةلانأو) ب 0 هرلاو

 دا ارملال 5و قيل الامديقهيلاس سنا رك ذامىأ(وهليقو) نا مد مد (كنيكرع هارت وخل

 وأ هنءرح زيك هدنعام رشي نأ ىلعد ريغل لح ىأ( ربرقت )هنأ الاىلا و!انإ_بو هيلعهللا ىل_صءرعأ

 ماهفم_ساهناف(هللا نود نمنملا ىأو ىنوذ- تا سانال ت15تنأ أ هلوقك ) هيلع ل جس ىتح قلاب

 كلذ( ىلة,ىلهناىلاعتو هناحبس هللا لعد قو )هريغل كلذد: سا نم هريغلا خرب ون فارع ءالا ىلع هل ىرب رقت

 نيذلا ( لث-اف)ك يلا لزن أ امةيةحىف(كثىف تنكام) هد” الا ىفلاوث لاب رعالا ىنعمىأ( لا
 | (كنيقي )ىلا انيقي(وكملعىلا |ملعو) باقنا.ةمطا 0 :اهط)كالاوث د (ددزت) باكا! نؤرقي
 1 اًذئو ءلانمظعءوتلا:5 رشامي فكشت تنك ناز هليوأ : 00 5 زا لمع هنأف

 كل بة نم ىلع ةازنملا( تن كلا فكتفص نع )يبا 1 |١ لهأىأ(مهلسف :)نيدلاوديحوتلارمأ فال(

 06 و)ل_-رلا نملريغ ىلع اهب هللا كإ ف ىتاا كالت 31 .واهيفرشتناامسىأ (كلئاضفرشنو)

 نراودقو نيد امو درع ىذا وا رت نس قوي دعللا لأ اما: هلا ىعملا نت روعم (ةديبعىلأ نع

 كيلع(هانارنأاميف)كري_غداقتعانم(كريغن مك شيف تنك ناهد الاهذهنم(دارملانا) ةئاسملا
 اكل قناف) هد .ةمهدذعاءةوري ىدبآل 0 ,نيذلا لئسافلال- ضلا نمل ةاملا قا نم

 ىف( فيقختل اةءارق ىلع اثرمصن مهءاحا وبذك دقممااوذ اطول سرلاساشسااذاىحلَخ و زرعة ع
 ىن_«غسأيئساو ءاح رلادص سايل نملعمّدسا 0 ءللءانبااو لاذلا فيم ىأاورذك
 ىلع لد ءامم لاةدابز نال ىرمت زل ادن :ءسا.لاىق 4-لا ممد :ة5ناالاس>ءىنعع بجعتسإاك سدي

 مخ مهمأةفلاخةدسشا مهنا ىف :ءلاومهريغو قأ- كلا 1 رقلا هذ بو ىنعملاةدانز |

 : زم هنو)ةقلاسلا ىأ( بت ككاو

 مالا نيب ىأ 5 ءاضو

 ةارو_تلا ىف ة 4 .اكذلا

 كلاناسرأ انا ىنلا اهيأاب
 اريذنوارشدمو ادهاش

 ظوب سدانم.ماللازرحو

 تاتس رلو تال
 ىزسالو قاوسالا
 نكلو ةئيسلاةثدسلاب

 هضءةبنأورفغي ووفعت
 ةللاهب ميقي ىذدح هللا

 مهاربا ةلمىأ ءاحو ءلا

 اوريغبرعل اناف 1 رغلا

 قوع ايشالانماريثك

 ىتددع ناسل نعل .لالا

 ىدسحمكبرو ىلفرنم
 امشاك ىأ طيلقراف كحنو
 0 تايقخال

 ليقاذجبك: :ربخأ دقو كل !تاقامك كذب وعام الا عيج م >نع ومكملعت وهةو.نلاب ىأى هدب ىنر هل سرب ىذلا سدقلا حور طياقراف

 امد 0 تافصلا ىقةرعُ ؟بنك ءاوةغلاةءاراك نم مىثملانب رهعموهو (ةديبعىلأن ءىو)هناوثم" انناك اذانن وعنا

 ريس , هلوةئاسملاب راقدتو نسم ةثامو رمشءةنس فوت ب رعلارابدخأو سو رغلاورع_ثلا هيلع لات !ناكواهعئاقوو برعلا مانأو

 تنكنا)ةن" الا نمدانم لا ىأ(دار نار هو كت روح سو مدح لا ..ءونأن اكوةاك لا ف ثيدح

 و ري نبذل لك -ءافب اوصلاو ىلا نمك يلا (انازنأ امية ريغ ناجح نمىأ( اري غنم هةسن 1 ل صاحىأ (كْسَف
 نهوأ مهم[ ناسا نما ماو ب ىأ(ل--رلا ساوك_سااذا ىت> هلوقىب_عماخل ةناف)ب / ءااذ_هةقمقك ؟ كوري با كلا

 نويفوكلاهنأر امك ىأ(فيةختلاةءار ةىل-ع )لوو 0 وبذك دقم-منا) ل_برلا ىأ (اودظو)مهيلعايت :دلا قرصنلا

 فاخالهناحم_سهنالمالا كلذ م ربا اونظ» نأ نم مموةهارن عم رصنخلا ن ههللأ مهد عوام اوفلخأدقم_ منا مهتظا_هرهاظ ل

 ملسر هلعو



 لترلا) روك ذملا ناظلا ىأ(كلذ نظ:نا) هلا ريدتسأ وه اشاح ىأ( هلباذاعمأ مع هللا ى هر4-ثت 0 5 ام ءلذ (ىنءملا اناف) اناف)

 جينا طالق مزار مسرب كوالا ناك اهرب
 مهيب ذكم ىل_ءرممتلا
 مه اهماودم تلاطو

 مهدعو نم نا اونظ)

 نم) 90 ىأ ( رصناا

 نأ ناس (م-عابنا

 فق خش م-هوذك /

 لوألا زي تضلاو لاذلا
 عاسبتا ن . نيدوءوال

 مهودع واممهوقلخا ىأ

 مهودع لع مه هممت نم

 ىلا. «تهللنا اومهوتو
 ةتئاقلر سانا اذه
 ىلعف 6 رسفملارشك ا

 ريمض ليتو) لسرلاىلا
 ( عابمالا لعد اع أونط

 ىل_برلا ىلعال ممالاو
 نايتلعرا دارا
 اوربزذا اونظم_هعابتا
 ة->.ارصتلا مهد عوأ

 بدسد ارهاظارنأو

 لو مولا م-مع هيحخارت

 ها اال
 ثنورصنن مهنا نممهموق

 مهأ ناونءلاوأ ١

 مهلسر مم ذك ىأ اود

 ندرصتنمن موقف
 نبا لوق وهو) ممل

 نيعباتلا ن ندا(

 )م ءاماعلا نمةعاج د

 نمىأ(اوئيئساا1ل_برلانا كلذ ىنءمااو) ل_برلاةعاجدارأ

 | مهتما ذهقداعيملا اال ذلاهللا نمدعولاو يذك موياعرصنلان مهراودعوام نااونظؤم_ممماو شي
 | ىد والوأدررقام ف الخ ىذ قت ةرجشدذوف هلثمنعنوهزتممهو ولان همهءاجامدق مهكش ذي
 أوي ىت>حممعرصت :لاىخارتالا- رالا كل ةاناسر أ[ اماهئمةيزا ةامهو-وبهوردق فو وذ_عاهأ. 0
 ىوقأ ىهيىلاةرمشلاهذهنءاناوج (انلق) هلو ةبهنء نصا باباه هل مهدعوام ااونظو نم

 ةيضةةمااذان نظلاةمسزدذه ىفوهعوقو مدعل ىضَت ةااط رشا فرك كا اةمسنشل :ىفز الاول وأ

 (هللاذاعم) نمنموثملام ع ثناعهتلاةامه.؟ الا قروك ذملا ناظااة يسن ىفىأ (كلذىف ىعملا) هققحتل

 م-هفاخأ هانا نظن ىأ(اهب رب ل_سرلا كلذ ناظت ناله. رمأو هللا زنا ىأ ةبردكملا ىلع ب و_صنم
 م عقد مهتادارملاسدا(اوايثسااللرلانا) هن "الا ىق ركذامكأ( كلذ ىعماماوهن وهد عوام
 نماوش :مهتادارالاو آه سان ءلاراعتسإف مها ءمدملات/اطهنادا رملا لب هنهللام هدع وام زاكتان مس.

 تذاص عج بام" اكعدأ" عج(مهعابتا نمرمعمل امهدعو نمنااونظو) هإوقةش رغب ؛مهعاسا

 ميشا سلة مقودعلعمد هرصن نمهنمهاسراودءواساو فلخا ىأديدشتلاو فية خ :لان(مهوذك)

 ١ ةيه_كانمرك 5004 .اعدرب الف مه هللا دعو بدك يذكت لاو هللارصت ن مسا ملاوأنعمس ك5 || مهتظو

 حيخص ىلا معىو رلانافر اذةثئاع زن عفا:ص صااوةثاهف و ( نب رسم ار هكأ) لد 0 !(اذهىلعو)

 ىأاويذك مآاونذكى هأهن"الاالثدتو ا هلاةذد" 00 زا نيوو رعنا ىراخبلا

 دقممتااو:ظوكلذباو:ةءثسادقل ىرمعل لجأ لاقفدي د كئلاءاورذك تلاقففيفختلاب و 0
 لسرلا عام 0 انهن الاهذها خامل ا قنا 8-0 الدر نك رمال
 ل 1 أايقسا ىتحرصتلا منع رشة ساوءالبلا مويلعلاطو ,هوقددو لجو زعمهب ساوثم 0
 ةافانمالتلقو كلذدنع هللا رمهنمهءاك مهو وذك دقمهعامتانالسرلا تنظف مهموق نم م َ

 ىعملادد_كلاوف. 1-2 رق ىلع هنا ةدارع ذاىراخبلا ء.كىفامزيبو انه ف:صملاهرك ذامنيب

 ةثئاعلوقو ركذا ةلوأتالاهناالو حصبالءانعمنالالا وغلمتملا الدب :كنلاةءارقاهراك:اودحاو
 نومودعممهاموهب رباو طال سرلا ن زانماممةورعدههف اى | ارقلاهذ_هراكن ال رسدا هنناذا عم

 ىععانه نظل لق هو مدقب : اك هللاال ل_برلا عابشا هل عافو ولووجللى يباع <و لسرالاو:طظرعمضف هنع

 فاشكلا ىفلي_صفت هلونو صني م_مانمهتث د> نيح مبدا كمهسفنأن ا ورنا اف او هتسوشولا
 نينمؤملا ةباحالا ممأالةوعدلا ممأ ىأ ( مهالاو عابنالا لمدن 'اعاو:طظىف ريمضلا نا ليقو) هحدرشو
 نهم هود ءوأسءاوذك لسرلا امهم هون نم ه-ءأضمنل 00 راو دا رخال للرب

 نءمهدبال للا نال مالك ل! ىو نمنو هولعمرك ذم4 قبس 1 ناو عابتالاو موثادعأ ىلةسنأا
 داربنأز و و ركذا ملء ني رسعملا نيب فالثخا نبريمضلا ع.ح رم ىقءأر ءاكوأ ناك انمومهم دا لاسرع

 ريسفتلااذ-هىأ (وهوإهل-ثهن هّواانما ركنم ناك ناو هل ثم عت: ة:نظلااذ_هو اعاطهةياحالا ةمأ

 فللا٠ نمري_فثلاءاماعىأ(ءا ماعلا نم ةعاجو ريمج باو عخنلاو سامعنبالوق ة)روكذملا

 عحرو راتءاىأ(دها أرق )م هالالاو:ظريمص هيفلعجىذلا ى :ءملااذه مدس ىأ (ىن ءللادو)

 هنمهو دعوأميث ةاونذكم عاسرنااو :طىأ لءاقللا ينم ف يفختلاو فاك-ال ىأ(حةفااباو .دك) ةءارق

 تار ارتداكاهريغىلءاه> -+رتزاحنا وىأرلابنوكتالةدم: 2 رقلانافمهئادعأ ل عتزممنلا نم

 لسرلاعاستان ظىأعابتاللاو:طظربمضنوكي 0 ارد ءلاَوَذَح هىلع هنا ل-.ةاكههد ووءارقلا

 نا ىأ (دهاحأر قى :ءملا| لوم و)نب رخأتماو نيمدعتلاى

 موياعرمنلاب موق ىفاويده مهلسر نا اون ممالا نا ىنعملار ضرغختلاوبلاذلاو ف اكل حتشب ىأ (حتفلاباوبذك ) ةذاث



 امريشد ىأ (هاو+ ريسفتلاذ اش نم كبل ىأ(كلان) ةي درة غل هناالا هثلاثرمس كو هلوأ عضد خد ىف نيل اوءاثلا عتفي (لغشن الف)
 ىلءمقرصت نممهدغواممهقلخأه نا ١ هناحسهياو:ظ ل سرلانامهوتيالو مهام ءأو سامع نياو ةشئاعل وق نم هانركذ

 اذ_مبرسق, ناب ألو وحال ءانملاو فيقتل ةءارق ىلع ن كمي وال عزئ اح مهريغ نع نافلا اذه لثم |
 ىرخأ رو والجر مدقيك ل يدنا ل_هقو عابتالاىلا عجار فوذحما اوءذك لعاف ل ء<ناب اذن
 هلل_جءبلو هيلا جات رمابدعو ن ملاك بركو مغ ىفاوراصو رصنلا مويلعأطداا1 ل -رلا لاحه ثق
 الفإ) ىرش زل هذهيلاوج رفلا .ءاحكلذكو هامتديفةيبوةرعهذ_يعاومناب +سفن هنث دحو طخ
 ىذ:ةمىلء اب راحت" الاهيزيسئامزا تقرعاذا ىأردةم طرش باو ج ىفةحيصفءاقلا (كلاب ليس
 حتمي لغشتو ركسفلاو لقا ىنععلابااف هذال مهورامهريغبالو شم كل ركف لمت الف هولا ماعم
 هنزو>:5 درفتملاه:ةيقحذاشلاةربت_ثولا مهم رغىأ( ريسفتلاذاش نم) عيصفلاوههئلاثو هلوأ
 لاعتهشائذر ةشئاعلوةللدقورك ذا !ريمصلاو ريغ يأ (هاوس) هلوقل نابي و هوك دالك
 اذه و.هدصاةمومهماقعءىأ(ءاملعلا صنع) هاوس هلوةنملدب وهوسس أك ىأ( قيلبالامإ اهنع
 ىفك كلا نع ةرابعةاوصوهاموداومةيناطا لا لاسعالا ىلعهقالطا وسسحلا ىنءعنوكي وَةْعل انعم
 داعيئسالا نعاهب زوحت فيكومال_لاوةالصلا موياعمهي يلي فيكفىأ(ءايدنالاب فيكسف)هلثم
 هيفىوارلا اا خاموهو ثيدحلاعاطصمىقرك ذامذاشا ايدي ربنازوك وهللابنو 0

 © ل ل١[ ؟ر7ل 22 7ت7ت7اجبا

 وهودعز اميفاونذك لسرلا نا ٍْ
 ل_سرلاةمصعاذ_هىانيالفمهئادع [ىلءةرصنلا نمهب

 رودصزن ال

 م. هال هنهللام_هدعواماوقلخأ مهناا من عهّنلا ىذر سابعنبا نعىورامهي دارملاو تالا نههربغ
 دقو بد رقدللا ارض ناالأ هلا رصن ىتمهعمأ ونمآن يذلاول وسرلا لوي ىت>اولزلز وىلاعت هلوقالثورمشد
 نالا.دارااناذ_-هه-نع صناىرشزلالاقو سابعنب|نءةناو رلاهذ_هىرابنالا نبا فع_ك
 فاك نانا اونظن نام. قيل, الهناق عجارلا فرطلاالرمشدل ا«. عام ىلع سفنلا ثيدحو ةسوسولا
 م-هوقك طاغلا بذكلاي دارملاو هنمم_ميل ءدروام ل: ىف تطاغمه-س انا ومها ةد_كل مهلا ىلع همالك لمح حولا قف كلا لسرلا ىلع زوال س ا. ءنبا نا كل شال اطل |لاقو ىراخبلا حيصص ىف هنعةتباث اتارهيلع ض رتعاو ىواضء.ءلاهعبتو هنعةماورلا هذه ةحح ىف مةونو هدعو
 ناغلا نماوبر ممن ىنءملاا م ءهوفرمصفمهسولةىلعرطخ سجاههناىريشةلا لووك فن كب ذك
 ناظا|نارح>نباعجر وىجولا اوههتام-مناالءطو رمش ضعد ف اختل هفاذتا و نط مهنا يكحلا لاقو
 ثيدهلاىأ (ةريسلاثيد->ىفدروام) ب الا ل سرلا سأيتسا هلوق لثموأ لوامو هو ىحولا نه هءاح اميذ ك_كلاهرهاظا رك ذام ل هىأ(كلذكو)ادجديعد وهو سابعنباماللك هيلع لجو مهءابنأ
 (ةحيد#) ملسو هياء ىلاعت هللا لص( هاوق نم) ها داب ىف لسوهياعيلا عت هلا ىلص هلعةوامىأ( حولا ًادتبمو) هري_غو ىراخملاهاو راموهوةٌو ذأ فل _سوهيلعىلاعت هللا ىل_ص همي رطو هنريس ىنلعتملا
 تدشخدقل) ءارح وهو مال_لاوةالصااهيلع لا ريجهنو رباه :رمخأ الا معلا هت هللا ىفرزئمْؤملا مأ
 مس و هيلع هللا ىل_صهلث منال الملا هيدانأ ىو هنأ ق كك شه و رهاطظ ناؤاهيلع تقخ ىأ (ىسغن ىلع
 (ىثخولعل نكءاوكلملاة يو رذهد)هيلاهرهللا جوأ أ (هللاءان 1 اميفّك شل اهانعم سدلو ) خال
 م وةالزاوهتةباقمىأ (كلملاة-م واقم) 9 رشدلا هأ وت ىطتال ىأ ) هنوق لمتحتال نا) فاك
 هيفثهقاثمةاساة ريع ساف ل_ىلاوهوءسع عجونالةراعت_ءا (جولاءابعاو) ه -:ااكموهقحن

 لانك عزنلا علا ىندمل_دأو هباق عاخشي ةخ_سن ىفو (هسبلق عاخنيف) ةيليبو ا
 هعزذ نمهحورجج رك ىأ (هسفن قهزت وأ) هباقعزن هناك ف ولاه د شا ريع ساو كيلعت ماشاف ىلاعت
 يس ل سس | يس سس

 ك0 اا0ا0ا0ا0ااتاختختخأ|أ | ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |1 1| |1|1|1|1|1|1|1 |1[ 1[ 1 1 1 10 1 10 1 0 010 0 010 0 0 010 0 0 0 0 لل

 اسضنو قولي الام) مهودع ب

 داضلارسك,(هاملعلا
 مدت رمو مهماقمىأ

 اف(ءايدنالاب فيكسف)
 ناطلادون نكس وا
 نااما عايتالاب مونماملا

 رطاو#لادر م ىلع <
 ت2 لاعدتلا للا

 نا لعق[ يطال
 كلذباو ر_ةكمهضعد

 كل انه اغ اودئراو
 هنآ ل ىأ(كلذكو)

 لقرلا عاقل اذا تح
 ام) لاك _ثالا ن_مدراو

 (ةريسلاشيدح درو
 ةالصلاهيلع ىلا ريسىأ

 ةٌونااءادّتبا قمالسلاو

 ىأ (ىولا ًادسسو)
 ىلص (هلوقنم) ةلاسرلاب

 ىا مسوهيلعملاعتههلا

 ىراخيلاهج رخأامىلع

 دعبىأ(ةصدذ)ريغو
 جمدل 5 نحاماه هربخأام

 د-ةل)ءارك لو رمح
 سبل ىدعن ىلع دش

 ءان !اممق كلا هانعم

 هولا نمىأ (هللا
 ةفرعملاوةيادهاوتلاسرلاوأا

 هللا نهءان ! اهدقىوربو

 (كلللاةي ؤردعد) ىلاعت
 هللالوسر هناهرامخاو ىأ

 ناىدحخ هل_ءل ناكاو):

 فضل ( هنوق لمتال
 خيل حولا لمقتل اة: الم ةالىأ تصنلاب( دولا ءابعاو)ةيوقلاةوقلا ةءاغف هنافهترباصمىأ(ثالم ا ةمواقم)ة_ رشم ةوق
 ابوصنمءاقلاب علخنيفةخسن ىفامرهظالاو ةبقاعلل مالا لءلفةحهعم ةخسن ىفاذك (هبلق علخخيل)ازوهههنيعل رم ىع عجوهو

 ه>ور جرد ىأ (هسغن قدزتوأ) هناش ىف نون هلل هيو هناكم ن عديلة ذة خيح لوزبف ىأ



 وأ كلما هثاقل دعد) لاق هنا ىوزنو قدا !١لوقلاىأ(لاقهناهريغو ىراخب لاحم ص ىأ( مع. حصا |ىقدروا م ىلع ) ىلإ واثااىأ(اذه)

 هلوزأ- .| ل_بقو ىأ (ىلاعت هللا مال_ءاو) كلذ هنمر رك: هل- علو كلملاهثاقل يلق ىو رد و(كلملاءاةل لبق ة)لوقلاىأ (كلذ نو

 | لوأل >الوأ ترهظاملوأ ىف ىنعملاو لءاعلاةءيصد هنارهظالاو ةححصمةخسن ىفاذك لو هنا ةف ا !(تضر ءاملوالم ةوننلاب)

 هياعمهسو)لاقثيحىريسفتلا طءلابهندباكبئارغلارومالانمةداعلا 14 قر او ىأ(بئاجعلا نمهيلع) تزرب
 رهاظلا(رحشلاو ربما
 سذكا| م-مدارملاز ا

 هدنس ىلالودلا ىورهنا

 ثعد لاو س امءْنءا نع

 يىلءتدش+ هلوقىأ 0 حصلا) ثيدحلا ( ىفدروامىلع) ءانب :(اذهو)
 و) كللا(هايقل ل.ةكلذ)لاق(نوك ؛ وأ) هللا لور هناا ردو مارا نا( اعلدعد) ىمقت

 هناوأ نونا ىذ+خل-.ةفاهج ورث عىثاهي_ثغاميقوايدن هرمص هنا ىأ (ةومنلاب هلهّللا مالعا ) لبق

 مدعوأ لةقلاوأكالإل رظنلا نع زجعلاوأ هماو ذأ ضرما وأ تعرلا دق نم تالملاوأة شوو سخاه
 اا ع.يح صااوه ثلاثااونالوالااهفعضأ و لاوقالا نمكلذريخىلا مهم لك_:وأ هموق ىذأ ىلءرمصلا

 تامانملاو صاهرالا نمز ىف لو« هل .ةهنألاق نموأر ةاهللاووه-طغهنان مىل ان [كهري-غو ىراذم لاو

 26 هيلع تمص رعام) رهشلا نمنولخ تسل هددكم هوقق اك ىىنعكماللا(لوال) ىفامر كلاهقعضو

 مل-و) هوقب# ةرسفملاةداعلاةقراخلار ومالا ن مىأ (بئاجعلا ن م)ءآر و هلرهظأ ىأ ل وه جلل ءانبلا
 ىوردةوام.منيعمْئث ىهوأس نك ادار اوهّللا لو راكي اعمال !الاقىأ( ر>كاورد ا هيلع

 (تامانملاهتأددو) اضأهث عمم لعل ومومتلا لم .5ناكوهوتا زجعلا ىفمد ءاكدوسالار حملا هنا

 (ريشابتل او) ىحولا نم م.قءايدنالا ايوثروهرمأل وأ ىف -_سوهياعملاءتهّنلا ص اهارب ناك ىتلاةكاصلا
 ساسالا ىف اة جئانلا ىلع ةلادلا تامد اود "رست ءلاعمىلا ع هللا ىل_ص هلةرمشدملا تامالعلا ىأ

 رع-ثابتو هريشا سوريا لد اذه همو رمادر ةمريش 2 اهناك هلث اوأ ىضو رحفل اره 5 هدر اهلا نم

 اذكوهلئاوأ ع.دلاريشابت و ىرشلاريشابتلا ىر هو41لوقىفام نيماذهو لاك نبالاقهريك اون ثا
 ىلع لدي ىرشخزلا مالكو هإ_عقر ا ىنعيتلق ب لاخلا نم لعق هه 0 1 *لكل؛ اوأ
 هنايل_عاو مدق:لاو ةيلوالا نمالراسلا م هوهراشدلان ملعفلا نالهتلامن تخخأ نما ئيام غل اوهفالخ

 سارفوبألاقاضد أ هرئاشب مصل اري اس ىف لاقي

 هرداش حامصلل ت>الوائيلع 2 هسرتك ىلحلا متدقولوقأ

 قناك) ريشابتاا ن هروكذملا( كلذ نا) ىولا أ دتبمشيدح ىأ(ث.دحااذه فرط ضءب فىو راك )

 الؤآمانملاف ىأ رام لمثمىأ(كلذ لثه)م )ماناادض(ةنفقيلا فى رأ مث ةثعبلاءادّدبافىأ 0

 الكا )ةرهج هارب متامانمالوأ ٠ اريد ولا السالمي ميال« هلاىس "ا 7

 هبطاخ ىأ(ةهفاشمو )ردبلا هءؤرب ( ةدهاشم) ه5. هر ىف برديربغن معاد, و ةندأرب ىأ( رمالا ها عشب

 ىأثدناتلاءاب وأريمضا اىلاةقاضالا.( هلاح لّوال) هققيطد وهيلعردقب .الىأ (هلمتألف) ةقيةحهمغب

 (ةيرشلا) هيلع تايجاموددم>دار ماو ءاثماا ةئيفر هكلابول كا( مدي ) هسنايوهيردت مدعل هلاو -لوأ3ف

 ىلاعت هللا ىلص هنا نمىراخما| ثرى راع اًدهوءاد" ,اةكثالما يور قوطاالهناف ناسا 2

 فرصنا اذاف سس رقوداع الذ ن اكوهيثدمع“ .هارحر اغار هش ةنس لك فزواك < هرمأ ل وأ ىف ناك لس ءاع

 ىلا ل. رمجهءاح مث ىربام همانمىف ىرب نأك 5 5 ةدمأ ع جرب وتدملاب ف اط هذ سو ةيلع قاع هلل كك

 ثيدحتاىأ (حمحصلا فو)هحو رشىف لصفمهءلعمالاك-ااو ىراخبلالوأ قر وهشملا ثيدحلارخآ

 س+ سأر ىلعاد# هلأ

 ةعكلان امذب نم نيس

 هيلاىذةاملقرخآ قو

 فرمدنا هل رممأ ىذلا

 كلاوتما لمان
 لهآ ىلا ابا ة يمرس هلق
 الو ر-ح> ىل-ع ىارال
 هسيلع هلا ردع

 نالمت#وث.د-لا
 قف داردالا رجح ايدارب

 ثتدح نموسم دك

 لاق 0
 هلا 1

 فر عال الإ بوهيلع
 ىلع ناك ةكعارجح
 ثددحلاثع.أن ا ل
 دوسالارحهنادرودقو

 ىليه_بلا ةاورام ىلع
 فورءملارح# انا ليقو
 ىف زو كر لاماك.:لاب
 ةحدخ تدب فاقزرادح

 ىأ (تاماثملا هي هيادبو

 2 .لاعلاتاماةملاهئادثرا

 ءاحالاامانم ىربالناكف
 حييصلا ىدلق لم
 : تامدقتل اىأ(رع ريشأمل ١ وز

 حيحصلا نا) ىولا أدي مثيد>ئأ( ثيدحلا| ذهقرط ضءدىف ىوراك)هلن اوأىأحبصلاريشامت هذموتار اشدلابةثذومملا

 يا ال لاا ايم ية ا ما ىفالوأ) ناكريشامل |نمرك ذا .ىأ(كلذ

 هيلعد ريال اك ارهملا ومحل تشب ( رمالاهاجقي المل ) هملقل ذي 1 ولادّص م الا نم( مالا هيلع هااسنأت 0 كالذل اك

 َّك ىأ لا .ىورب ونيوذتلاب(ةلاح لوال 4 اق ىأ (هلت<الف 5)ةيطاذغىأ (ةهئاشمو)ةن ا 4 : ةومذأ ارعأ

 لسمو ىراخبلاىأ| حب حصلاقو)ةيكلااةوقلا ن ءاوةءضل نوذلا نو كسوةد>وملاريسكك ( ةبرمثدلا ةيذب) “ اردكآ 0



 نايب( ىحولا ند لبو هيلعىلا هندتلا ىل_ددشلالوسر)هْىدتباىألوهح ا ةغيص» (هءئددام لوأ امعىلاعت هللا ىذر ةشئاعزء)

 ضءدوأمال_لاوثال_ضلاهيلعدرابخا. كلذ, تربخأ اساو مونلانمةكاصلا ةياو رىفو(ةقداصلا| اب و رلا)ةربخأ د:.«لوأو ال

 تااق)فالءخالبةج> ىهوةباصصلا ليسارم نم ثي دل انهرهئدب لبق تدلو نكست ىسهذالاوكلانهاءال هباختأ
 ةللاوو رطعلا نور هاون 2 كار 0 ردو روذلار وهظوركفلاو ركذلاب# باقتلاغا رغل ةلزعلاوةولخملا ىأدملاب (ءالخلا

 هك لاسمح من

 01 :املاخاملق فداصق 0 لاو ثءدح .رعاشلا راشأ

 لا نملايمأ ةنالل ” ىلع ل مجءارلا ف فدو ءاحلا رسمك( احراغؤوهو)

 06 سره ئدناملوأ) لص“ -موه5 ةءمهتعمس ىهوأ لو هي 1 ءىلاعت هللا ىلص هعم نك: ملا هع

 او راذكهو حصا امك تءاحالا ايونر ىربال ناكسف 00 قرلا جولا نما سو هياعملاءتهنلا
 ىةعامهوةقداصلالدبة-كلاصلا ىور ورعاك جولان 0 اهمتاقمال_كاوةالصلام_ميلععأدنالا
 وهود لاو هلوأ تفي (ءالخاهيلا) لوهجلل ءانمااب (بمحمث) امءىلاعت هللا ىذرة-كئاع(تلاق)

 هسبأق غ رقي هل ة ضان رلاو ركفااهح وتو باقلا غار مل سانا نءدارغ :الا اوهوةولخلا ىب :ءعوأ ناك- ا

 ىأ (ىفا اكن اكاد !اقو) انكمتمايلاخاماق فداصغ هان اذا همم حولا نكمءا هللا ىوساسع
 رصقلاودملاو هلوأر سكمءارح ولع .١2قتقنلا وهراغلا(ءا رراغفوهو) انآامعمار وهةعحت ىذلا ولا

 ةيااحةل<او ىنل ا ااراس لعلام الث ةكمزب 9م دب 4 رمد م لعو هرم هزوح» 5ثنولو وذ

 هاوردة دمك دح ىفامهمعىلا عن هلزأ ىدر (سايعنبا نعو) 0 رذاوأهركذأى أس صئلاب( ثد دحا)

 ىلعاذهىاحلا ناهربلا لاق(ةنست ا ؟مل_سوهياعىلا عت هللا ىل_د ىبنلا ثكم) دعس نبا

 ةرشعثال -: ةكعابن ني سوأب ذاب ” سا عدنأ حد دعا |وة منية سواسجنشاعهناح وج -> رملالوقلا

 ةذسرم ككل ىعل ا الع هاا لاوقالا نمب عجدقوةنس نيس ساعهنأ لل قو ةرمع ةايدملاب و

 ناو الرلالو ما ك5 2 هساىأ(ت تودلا عمس) نيد ءدرالا سأر ىلع ثءد و زظن هيو 5و

 ىربولام_ْمعىلاعتهللا درسا. .عنبأ نع ساس اادم_سنبا هاك> اكو اربالو كلما عمس نمءايدنالا

 كلملا هل ارهظي نأ لبق( نين عيبس)ةدرحيراونأةكت الملا نألهتاذدم و ور ريغن كالا ارون ىأ(ءوضلا

 لوقلا ىلع ىبما ذ_هوهّنلان م جولاب هلارهاظ ك لماهيئابىأ (ه هيلا ول ني ا ربالو)

 هللا ىلص ىذ لا )جر [ةياورمذه (مهضعي نع قحسا نبا ىوردتو) .هوناك الا ىلعال بسلا

 ىهعءاحراو او هذ كةعاو هنر واج ىأر ماك ةمضو مكارم كب ( هراوج ركذو لاق سود ءاعىلا_عت

 ريدا لبعنيا هلافكد حبلا ص“ منال كشعالا زممعأراو 4كاوفو رعمرخ* الاءانعمو ةماقالا

 هلع لعل : ريح وهوشكالملا ىع(عىفءاخ) لوالا لا ةلديك ان(لاق) هنايب مدن كد <" ماقاىأ(ع ارحداغ)

 ا ا ربنأل متو ىوننمتدبههلوقن مقاراسا ىيقحمونهنار مالنا كاتبا < ال اوةالصلا

 ا نا رهنال ةيفانوأ ةد ماهعد -اام( أرقاما ةف) رمأ(أرقالاةك) مانا >حطضم

 ديدشاو ةمحعملانيغلا حّفب ( هلهطغ ىف ةدئاعشيدحوت ) ىوارلا(ركذو) ىراخبلاح مشى هلي صقتو

 ا قحلا :ءاجإ) ىتح نيخم كااةناو ر و(نأىلاح !اقو)

 ناكملارا,”ءارزكذي و رصقي ودعةكم
 | | : 5 ان للا دف 01 كك 1 1 ا ممل ا | 1

 ىحر اممالدراععلا ل سرع ن موهوأ ْمعىلاعت هللا ى ذر( ةشئاعز ء) لهو ىراخملاو جعل
 ا : 2 وفرد ىلاعت هيا

 راغل اوفرص الؤةءقدلا

 لمح ابسنلاو فوكلا

 نبانعو) هر اًعملااذكو

 ىلاعت هللا ذر سابع
 3 اىوراميف (امهنع

 ىلا شكم) 0

 ) مسوهيلعىلاعن هللا ىلص

 ةريشع س# هكع) ثبل
 ةرشعنوكسد (ةنس

 عمسا) مي مكةغلرمسكلاب 9

 كالا ثوصىأ(توصلا

 ىأ (ىضلا ىربو)
 0 عيس) دو و

 ىجوب نيب .ناسمو)
 يدم اكوا اذهو(هيلا

 هيلعهناب]و_ةلاىل_ع

 ساع ماللاو ةالصلا

 ةنس نيةسو اسع
 ثالثهرع نأ حيعتلاو
 ةقعبلادعبوةنسنودسو

 قات تاك
 امدعةت دما 0 2ع معلا

 العطله نو هور ا لوةةلٌ_سمللا قو نو ةسو سد مد ءاهذ :هاوولاو هدالولا نسا دءام نم سو ثالث دا رااليةو ف الخالد

 دارمللانارهاظإا(مهض»»ن د طاق ا ىلع لوو هوةنس نيس شاعمالسلاو
 ىأمذب ومجحلا مسك (هرا ود ركذولاقل_سوه يل ءىلاعت هللا ىل كيو هالانأ) لك الاىلافرص» ىلاطملا نافةباحصلا ص ءدهي

 دوج و عمديك أهلل(لاق) هوقر ركو هلوةمولولا نيب ةضرتسعمة-يااحةل او هيف سقت ةةوهو(ءا رحراغب)ادبعتم هتماقاو هتر واحم
 ةلفغلا نعةرانكمونلا نوكنأدعبالو مانا ةئيهىلععجطض ءىأ ةروصوأ ةقيقحىأ (م اناناو) لب ريجىنعل(ىنءاجت) )لصفلا

 هابلالوخدةلالدبةيإ اناموأأر ةأاموةياورهدن و د رةيماهفتساخأرقأئثىل ل ًرقامتلةفرقالاةف)ةرك.فلافقارغتسالاوأ

 تفي (هطغىفاهنعىلاعت هلا ىذر ةشئاعشيب دوف ) هنعىور نهدأ ق سانيا ىأ(ركذو) ْئراقبانأامىراخبلاةياور فاهريخىف



 (هلءثارقاو) !سوهيأ ىلاعث هللا ىلصءايا خف ىفواديدشامض مال لاو هال _صل|ه ياعلي ربج مذ ىف ىأ هل هلد لاو ةوه تع »مت

 نءهلاغثاعقدماللاوةالصلا هيلع هل طغلا| ذه ةمكحلاكالا ف ىداقلا لاقةروسلاهدهردص ىأ (كب رمءابأرقا)ءاباةخسن ىفو

 امدلارمأ نم ىثىلا تاغتلالا

 زاوج ىل-ع مه_طعندي
 (لاقل ا ال ءلا يدان

 ىلاعت هللا ىلد ىننأا ىأ
 (ف مدن اف ) مل_بوهيلع

 ةالصلا اعل ريدىأ

 (تدبدو ىنع) مالسلاو

 ىأىوالاةدحوملا متعب

 (ىوننم) تظويتما

 ىتاهغنم تمندسا ى

 ىَقا رختسا نمسقف:ءاوأ
 0ك (ترو_صاع ك)

 تاكو تس تل

 اهريخوناشلا ىأ( نكد

 وأرءاشنهىلا ضغنأ)
 هلمهوق نمىأ( نون

 تدافأ ةيااحتل لا وكلذ

 شا رقةبسن هضغبةدش
 ١ وهياعىلاعت هزيا ىلد هل

 اههم فيكفاوممدحاوب

 مك أىءشنىف ىأ(تلق)
 حاب (ثد_تال) نكاح

 ىأ نيئاتلا ىدحا هنم
 سا رقىبع) ثدح:دال

 هلمطوةبىأ (ادبأ اذهب

 رسكو ةزمحلاو مالالا حاشي
 دي داو حملا وممم ا

 ىلا)نددقالىأن ونا

 مالرسكو ةلىهمب ( قااح
 لبان ء)لاعزاكم ىأ
 نيبسام نظهناىلعءانبادهل علو نو: وأ ر عا دهومسن نأ نمار ذحى أ(! ةةالفهنم ىسفن ن>رطالق

 ىلع هلدمساو هلد.ةاء ال هاثقوب واء'دلا نعهةرصيلهعوهةزخو همضةدش ىنعع ردصمهلل ههااعاطلا

 لكن ءةيآ تسلةلمسلان ا ىلعه.لدتساو(ةروسلاٌك بر مسابأر قا هلءثارقاو) هنملءتلل للا يدان
 هياعلي ربج(فرصناف) ملسوهيلعىلاعت هللا ىلصىنلا(لاق)لوق ىفلزانلوأهذهورظن هيفوةروس
 لا ماكنا اريمضىل اد: هضاملءذنيتدحو هنيئابب(تدهو) ىقرافىأ(ىنع) مالاو ةالصلا
 هسيفمااك مد ةنوه:متانةيتساى (ىموننم) حيرلاتبهنم ردو همانمنم ظقهيدسا اذاسه

 ىقواهظف ف ل_سوهيلعىلاعت هللاىلصهباةىفةررسلاتلثمىأ(ىلق ىف)أرقاةروس(تروص اع'اك)
 هد_هياها فيالثي ةظفاحلا هنوقىفاهثاةب واهلنة حن ءةيانكوهو ىلقىفتدتك اس اكةياور
 هللا ىل_صهياءلزنامنآرقلا ن منا ىلءلدتهذهى>سا نبا ةياور ناالا ارحو تناك ناوءايد:ال ايودو

 ضرعت نمل _ةوارض>وارفسهيلءلرئاما مما قأ ىلا لوزنلا اومقدقوهمانم ىفىل_سو هياعىلاعت

 عحدب ريمضاهوساقة_صقانتناكنا ناك ( نك« لو )انه حارشلا هل ضرع: ملوامانموةاي هاورئ ىلا

 وأ رعاش) ىنالاةينا(نم)هدنعاضغبدشأ ىأ(ىلا ضغأ)هلوق هيرمخ .وقايسأا نمموهغملا ئثيىلا

 ناشلا ر يمد نءرامخالاز وهنا ىلع ءانب|اذ_هو اهريخ ضغب أونا ثريمض اهمسا نأ لمةو ( نوذكت
 اضيف وذ_ عرب اوردقمفوصوهةغ_طصوهو ضغ:أاهمساىل.ةوايندلاانتاي>الاىهناو ف درغع
 رب اذاهنالاذه ضغبامئاواهلعاف ضغباف ةمان ناك ناوادوجو ىلا صغدأ ئثنكيلهربد هنو
 (تاقمث) نوذجمهنألوةي نم مومو رعاشمبألوقي نم مم هم_ميلعدوملا صوب ال «:ءاحهنإ اشي رق

 نيثاثبعوؤرمعراضم (ثدحتال) رمامىش خوه يلا جوأاسا مل_سوهياعملا هت هلا ىل_صلاق ىأ
 د_> أ مهربخال ى أرب اهرو دىف ى.هنوهولوهجلل ىانب زرحي وا ةيفكتاهادحا تقذحني:ءئاقوق
 باو>(ند-عال)انوذحموأ ارعاشهنوك ىلا ةراشا اذ_هو(ادبأ اذهب شب رقى ء)هلقني و يمدعمس

 دعهي_ضامواوحتفو ماارمدكيدصتلا ىنهعدمعلا ن :عراض هند هقاىأندعال ثاوىأردقم 0

 فاةلاوةرو كلا ماللاوةلم_هملاءاحلاب( لبكلا نمىااحىلا) برمي ب رضكه حافر وهشملاو اهب
 ىمقنن>رطالف) وجا ىفعفترااذا ارئاطلا تاح مهو ةنم عفترملا للا هنا لي قوهنه عفترم ناكم ىأ

 ىناهءنوددحتن ام ىنةلسال ىح لبا نما ميمرب ( اهملتقالق ) لبا ىلءأ نم ىدسج نيم رأىأ(هنم

 ىمسقنءاقلالا دصات تنك ذا مةعىل عاوىأ (كلذلدماعانأاننمث) ل ىرحام مهغلب اذا نوني وأر عاش

 هيلعمللا ىلس هبل ةىلع رطخا جاه ناك ادهو ى>ىقهباوث دتام عمسأ ال ىى>اهك-طهال لمملا ىلعأ نم

 هنمزح رمأهنأ مهو يالف لثمن ءامو هعمهرماءادتب ا ىف نكي ملوهضر ع ىلءهبريغوهتيجةدشا دو

 اهمناحن مىأ (ءاه_سأ !نمىداني) ىلءءادن دو هن وص تعمسىأ (ايداتمتعمسذا )اع رش مذ ىهو

 هيحو غيلبتلكيلاهنلا ىاس رأ(لي رج انو هللا ل اورتن دهان ) لو#ي وهو مدقن كدا ربال أوهعمسل

 ةيؤرةتغىفأ جاف ىأ (اذاف)ءارالءامسلا بناحىلا ( ىمأر تعترف) هريغهنظبالثاهادان نما معتو

 هلوهيالىت> ة-يقيق لا هبروص نودهنر وص:الثمتهىا ل رعب نهلاح (لجرةروص ىلع لي ريج
 هلوقب ركذام مهنا مث هرخآ ىلا ىدسانياءاور ىذلا ثيدحلا ركذا ىأ (ثيدكلا) هرعأءادتب اىف
 ..ت5تتظتظتظتظا 2 ا  تبببببببببباااتبل_ب  رر__ .  ججببلت7

 دقف)
 تنأد#ارءامسا| نمىدان.ايدانمتعمسذا) كلانهاكدب موسفنلاح رطادصاو(كالذل دماعان أ اد .) لاقاذلو نما بن احن هل

 لاح(لجرةر وص)ىف ىو د( لعل ربج) ةتغبىفأج اقف ىأ (اذاف ىدأرتعق رذ) ىلاعتهللا نع غايمىأ ( لي ريجانأو هللالوسر

 همارم لهم ىلءانرصتقاوهمامتب ىأ(ث:دحم اركذو) ىل جردرو يل ءىل واظ فريد اوأ ىلجرذر و د ىف ا ىأ ل رم جنم



 ةالصلا هيلع لأى أ( هلوةنا) سا نبا شيدح ىأ(ثي دا اذه ىف) كل نيكو ربو مال ااوةالدلاهيلعروطلاىأ (ننبذعفَ)

 نااار كاوا 16 رط نمىأ(دصتاملهدصقو) ىدقت : ىلع >دش_+دقل اهنع ىل اعت هيا ىف هرةحدخ ) لاوامل) مال أ|و

 ىأ (هثا ةطصاو)ىلاعت هللاىأ (هراهظاوةومن لب هاملت مال عا لبقوةرضحل ملاعفوأ ةلظخي لا ىف ىأم السلا هيلعلب رجعأعل لبق

 ىدخ هنأ ة حد لاقامنا قدسا نبا ثني دحهيدش أ( هلثمو ةلاسرلاب هل) ةعفرلاسناشراهظا ىأهث اغاظ صار هلغاوت >فذ قوهنأع هدأ

 ةيدحد35ةذحو مهرس كوةلمهمنوكسوءار < ةوةمحعم مضن( ىليمح ريش نب ور-عشيدح) لد ريخعأقل لمقنأك اا هصنىلق

 ىل_كةح-ادباعال_ٌصاف ناكو 7 ةدئاعو ىلعو رعنعىو ربى ادمحلاةرسسدمونأ فرصتم ريغوهو همك اس

 ىلحالاق مرش 0101 | 222222222222222 تت

 ىضاقلا» ركذىذلا اذهو

 هنأو رقوهانه ضايع

 قحتسا نبا نع سن ول

 ةرسكم ىلأ ىلا هدمست

 هنا) ليبحرش نيو رع
 مالسلاو ةهالصلا هيلع

 تولخاذاىفاة< د لاق

 دقوعادن تءعمس ىد>و

 هللاىل_ص (هلوقنا) ثيدحتا(اذهىف) )ل سو هيله ىلاعت هلا ىلص ىنلاوأ ثددحالىوارلا(نيبدةذ)
 هلوقو هوداللو كفوا خمر دس ديتول هلوقل ىأ ملا ني فذتو ماللارسكي(لاقاسل) سوي اع ىلاعت

 رعاش هناباوث 0 «ناةم_ثح هلاقاموهدصقألا هريدقتردقمدئاعلاو ةلوصومامو هب قلعت هم (دصقالل)

 همالك نامهمهو“ :لاك-ام ىذالا ىف ىرب وأ اتوص عم هنا ليقاذان ونحو ًاهيلاجوأاممهياع ىلا اذا

 لجرةرودىلءهني ؤرلبقىأمال اوةالصاا هيلع( لب ريجءأةلل.قناكاسءا) ى+هلآ ارتامورعش

 ةالصلاهيلعل» «ريسجوأ هللا ىأ (هراهظاو )هلدرامخاو ىلا 0 لاي هل هللا مالعا لبقو)

 ايشءهوءالوا دى ةخالذثنب 0 لاب هلإ) هللا ىأ(ه لاقط و)مالسلاو
 ىذلا(لوبحرش نيو زعثيدحإ)رك ذاميفقدسانباثيدم -لثمكأ(هثهو)» ردصدب وذا
 ةرودكم ةد-ح و هونيتلمهملا ءاحمان وكسوءارلا حافو ةمحعملا نها مب ليمحرشو قييبلاهاو رأي
 ىادمملاةرسمو:أوهو ةئامونيةسوث الت ةنسىفوت لياجدب اع جدان نب و رعو مالوم هاو

 ةرم-هلا عرقي وهو (وهياعلاعتّتلا ىلصءنا)انهدارغ رسلو حج رزخرخ] ل اح همحرشْن و رعمطو

 تعمسىد_>وتولخاذا ىفا) ا معلا عت هللا ىذ ر نينمؤملا مآ( حصدت لاف) ورع شيد خ نم ُ 5

 هلباذاعم هل ل|ةفاربخ هر طلاع يمد( رال)ءادنلا (اذهنوكيناهللاوتي تدع ل 5و دهتابب(عادن

 ىدحال كلثذ ثد دحماقدصت ومح رلا ل صتوةنامالا ىدؤتل كناهتياوذ كاذب ىلء عمل هللا ناكأم
 امل هنن قار نئايكتزا نء عسينمنياو ىناريطلا هاوراك(ةملسنيداجهداور ىفو) ايناطيشارعأ

 (اوضىداو) 0 اج نم (انوص عمسال ىف |ةكي د لاقولسو هيل «ىلاسعت هلال ىدنلانأ)

 رك ذامىل ل مخ (نونجىنوكينا ىنحاو)انايع هادروهظو هلل لب ةه.لءلزانلاكلمار ون ىأ

 (هلوق)ةباو ر(حصول لوا )ر وك ذملا( ذه ىلعو )مارك لسو هيلع هللا ىلص هلرعالا وها لبق هأكاذهو
 ناىدخف(نوذوأ رعاشدعدالان |) اهيقد ر وىلا(ثب داحالاهذه صعب ىف) مسوهيلعىلاعت هلأ ىلص

 الوقت ةملكلا هذه ل ثمو ن<لا نمت رعأ رعشلا ضءبلةيلها<ا ىف ناك هيلعن كلاهما د رعش ةعمدأم

 ه.نوتايفلريغهلاقناو كن دام .تمرمأر عاشلا ىأ ب طاخغلا ىلع ئش *قالطان نعامدأتا اوثائاذاب رعلا

 (ألنافلاو) يدي سدل هيفريخالىذلانئاخاءانعم مت هنأ نم ىل ةاقعت ا لامعتساوهواذكتنا ناكمو

 )م رامعمتعتت فك كلا ىناعماممسهش ) ثييداحالا ضعب ىف ل_سوهيل عىل اعن هللا ىل_صهنعشدر و

 امئثىف رانربالو هف ل5 «ىف ددرتو كت هر يامال ل -و هيل عىلاعت هللا ىل_ص هل -ةموهيلا وأ اميةىأ

 نوكينا هّللاو تنشخ
 نمهتعمسام ىأ(اذه

 مىأ (رمال) كلملاءادن
 نم ىقو ربا ريش هن طحا

 ذاعمتلافا ارسءى رمأ

 بالذ لمغبل هنا ناك امم
 ةنامالا ىدؤت كناَكب

 قدصت و محرلا لصتو

 ىكدلا هلاقو ثددحت |

 ىييبلا هأ و رثيدحلا

 ليبحرشنبو ردع نع
 نيداج هءاورنمو)
 هأو راميذ (ةملس

 ىف عينمنباو ىفاريدطلا
 داج نءالوصومهدنسم

 نءراعىنأن راعزد
 ملسو هياعيىلاعتهّللا لص ىلا نا )امهم عيلاعتهتلا ىىضر سابع نيا ) َح ل (

 نا ردد لو( نونج فن وكن نأ ىدحخاو ولاركا رر ونىأ(اودىراو)اميظعىأ(ان وص عم سال ىلا اهمع ىلاعت هللأ ى 2 ردحتد- 2# لاق

 ىأ(ثي داحالا هذه ضءد ىف هلوق ودحص وأ)ل وهحنا ةةيصن (ل اواني) ثد م وص 3 ه] 0 و) نونثهفهناش

 حصناة دخل كلذيهلوقلو أت يىأ ل والا لاول بنالعفلا هعزانت ىذلا هلوةلوقم(نو: عوأرغاشدع٠الانا) اهتاور

 لاعب نأ نما احتدعسالا هسفن نع دعدالاب ربع :وتاسل اهانعم نك ولوسرمنا هلىاعت هللا م العاو كلا ءاعا لق ناك هنأ ىلع هاد

 نمىأ( هارامحيحص:ىفكشلا ىفاعماهنممهغب)اهلاغلا وىورب والا ثيداحالا ذم فنا اوىأ(اماقلأو)نونجموأر ءاشدل

 توصلا نمهعمسو هوضلإ



 هللادان آاميفكشلا هنه نيام ىأ( هلوسرعنا هللاعت هلا مالعأو هلك لاقل ليةوهرمأء ادب ا هلك ناك) كلذ كلو ىف أ (هناؤز
 بسن ىتااىأ(طافلالاه د هضءدو)هرمأءادبا ىف كلذ نوكيال ىأ(ف يكف )هاوس هنو: ملامةحلالا نما نم هن هصتخاو ىلاعت
 هللامالعاد_هداساو)الو هثوأ اههتماومف نم ضعب نوك- اهديناسا ىأ (اهقرط حصيال) مل_سو هيل عىلاعت هلبا ىلص هيلا اهر "تا

 هيف)مال_لاوةالصلاهيلعهنءردصي نابىأ(حصدالف) هنابطاخم ىةحتو هناقالمدعب وىأ(كلملا هئاقلو) هلوسر هنابىأ ( هلىلاعت
 ىوردقو)ةيناحبسلا ف راوعلاوةينابرلا فراعملا نم(هيلا ىلا هيف)ددزت ىأ ام (كشهياعزوالو)هرعوةهبش ىأ(بيز

 (هخويش نعود>سا نيا

 لوسرنا) مهدي ئاسابىأ

 هيل عىلاعت هللا ىلص هنأ

 ةغيصد (ىقربناك مل-و
 ذوعلاب ذوعي ىأل وهنا
 هيتلأن مام ق ربىتا

 (نيعلا نم)اه وذو ىج

 ةراصاةسه>ن-هى

 (هيلعلزني نال بق) نيعلا
 وهونأر قلاوأ ولا
 لوعفم اوأ لعاقلاةغيصد

 لد 2 و اددشموأاهفخم

 هيلع لزنام_افإىناثلا

 ىل اعن هل اوةهنمو( نآ رقلا

 اورعك نيذلاداكي ناو

 املمهراصبا,كنوَةاْربأ
 هباضا) رك ذلا | وعمس

 ىأ (هببصي ناك اموت
 هلّتلاقف)كلذ لبق

 ديدشتب(هجوأ ةحدخ
 ىأ ةروسكملا محلا
 (كِي رن مكيلا) لس أ

 ىاقلارمسكو عاملا تغب
 لعد ىأ(ن" الاانا كاق)

 ىأ(الف) نآرةلالورن

 ءافّدك اهب ىلة>احالق

 ىدهرهذا هناتكوهيرب
 رع أمهتنب عجواهتعىهملا فا دك و ىقرلا زاوحهريثك ثيداحا تدر ودق هنا ملءاوهبلقل ءاقشو

 مالسلاوةالصلا هيلع اق نكن موهنأن آوهمللكر وسوهنباقصوىلاعت هللاءامساكهانعم فرعياممى رعنزاسلب ناك اماهممزئاحلا نام

 هبلقنامطامدعبو (هلوشرهنا هلهشامالعا) لبق( وهلال اءاقل لب قود مأءادتبا هلك ناك هناو) رك ذ

 هناورلاب سف (اهةرط حصتال) رك ذاسا ةم_هوملا (ظافلالا »له ضع وفيك )انايعرمالا دهاشو
 | حولا نم(هيلأ قل اميفكشهيلعز والو سي رهيةعصيالف للا هئاقلو هلىلاعت هللا مالعادعناماو) ظ

 هتري-ىفةريسلابحاص(قدسانباىوردقو ) كلذمهممر وصتنال ماللاوةالصلا مييلع ءايدنالاناف
 ْ 3 وهيلعىلاءتهّنلا ىل_صدتلا ل وس ه١نا))ن : ريثك خ ويشدل وهنعذخ أ وهيقل نم (ه*ويشنع)

 نم ملسو هيلعىلاعتهّزبا ىلص ةإَدنايص ىأ (نيعل ا نم ةكع ) ةفورع لا ةيقرلا نملوهجللءانبباب( ىقرب ناك
 اميسالرك-:ءالرعأ سفنلاريثان ح ورلا باك ىف ميقلا نبا لاق ثيدخلا ىفدرو أك ى> نيعلا اونيعلاةءاصا
 ةمعنىملاو[هقثف رح لا رظن نك ندبلاهنعزدعنامرثودذ نحو ةيندبلا قثالعلا نعاهدركت دفع
 ىلارثالان وفيض: ننعلاةباصاهنومس و راصءالاو لاملا فالّدخا ىلع سانلاهدهاشاما ذهواملازاف

 فصويفاهنودب نوكي دقو اهتطساوب نوكيفةيمسلاةيدرلا ةيغيكملاب ةقيكتملا سفنللوهامناو نيعلا
 نئاعلا نياغم ل غب نا لسوءيلعىلاعت هللا لص نلارمأ دقو هنيعيمربل ناو هيفرثويفهيلاهجوتيْىش
 | عضاوملا نونوةدحو مهاب و ةمجعم نيغب نباغملاوهدامهنع لو زيف هنيعهتباصا نم ىلع بصر ءانع
 هدهىفلانةثيبخلا حاورالان اف ةمكسحلا هتضتق ا يبطمالوهو طدالاتحّدكن دبلا نم ردا
 نيعلا ثيدح ىف زيعلا فرس ىقةياهنلا بحاص ءلصف[مماهرانتفطناتاغاذاقاهدعاسثق عضاوملا
 رهاظباوذخأم_منا_محرش ىفواوا فافمتاسغتسا اذاونيعل | هتقبسلردقلا ىباىثناكولو قح
 هرظن اهيفرث و: ةيمسةوقهنيعنم ثعبذي هنا اوعز عئابطلا لهأو ةعدتبملا صعدو ركسناو ثيدحلا
 بحي هنا ل_يةدقوْئثلاصةناب سدا هنا ل_.قوىرتالوهتلااهةلك ةفيطل ءازحا هنع لصفني هنأ لتيقو
 لاملاتنب نم هقز روهشب مامالا ه-مزاب كلذي, فر_عنمناو ل_ىغ نال سغتسا اذاهيلع

 نم هه امانه نيعل ارسقنمواهدهد وهباصالا لبق ةقو رعم ىقرب سو هيلع ىلاعت هبا ىلص ىوادبو

 نآرقلال ورث ل_بقىألوهجال ءانبلاب( هيلع رنين ا لبق) هأ عاد ربغت رهاظلا نعل دع ص راوعلا

 نيذلاداكي ناوىلاعت هللا لاقاك نيعلا نم (هبدص: ناك امو: هءداصأ[ نآرستلا هيا علزناملف) هيلع
 نينمؤملامأدلي وختنب (ةعدخم]تلاقف) ركذامم رثكايد>|هنيسلومهراصب ابك نو قلزيلاو رقك
 نم) كللسرا هانعموماهفتسالاةزوه تفز هح واءىأ (كيلادج وأ) ان ّمعهللا ىد ر

 ىأرد_ةعقلعتم فر ظوهورضاحلا نمزلانءالا(ال_ةن"الامالاف)ةيقرَكيلعو رقي ىأ (كيقرب
 لك نمءاهش هنافنآرقلالورن د_عد ىق ةرلابىلةح احال ىأ كلذ ىلع هنالقن" الاىنيقرتناتدرانا
 ناسلب ناكاما م هزئاجلا نانامهتدب عج واهنع ىهملاواهزاوجو ىقرل اةريثك ثيداحا قدرود-ةو ءاد

 ل

 نوكينا ىثخمال_لاوةالصلا هيلع هنأ اكف نمل قيثاومنمىهاسااهبسانالل اف هيلعاهانّصرعذربا>لاق 5 اقر ىلءاوضرعا
 ىل_صهيلا راشأ ماهسعنبةعئانأ ما دقتعم نا وكلذكا نكيملاماهتمهنعىهتملانا اوةيلهالا نمزىف كلرشأ !نمدقمءب ولاقياجم أهو

 ىقمالسلاوتال ها|هيلع هلوقل لضفأ لكوتلا عماهكر ثنا ل_صاح اوهلكوت ى>ىأ ىقرتسا نم لكوتام هلو ملسو هيلعيحلاعت هللا
 نواكوتي مهر ىلعوّنووةكمإلو نوقرت الن يذلا مهباس>ريغب ةنجلا لخد نم ثيدحب



 نمهالو دوملث الدلا ىف معنوبأو ني سحلا ثذب ةمطاذنَع ىويملاو قحسأ نيأ» اورئذلاىأ ل

 نمىأ(اهتأر ف شكي)ه درمأ قف ىأ(مالس اهيلعلب درت ممأ)ةحدناحتماىأ(ا مه راما و)ةح<دخنعةملسمأى ىف ٍرط

 قدصةخس ىو (ةدص ىةحل ) لصاح وعقاوىأ(ةدخق-ىف)ددرتلا ورام الا ىأ (كلذاغا) هلو طد ىأ (ثيدحتا) اهرعش

 8 نسينا ما (ةيتايعنلا ا اسيل لاتتا لانار

 مالسلاو ةالصا|امهيلعهءاحلب ريجناثددلا ىف درووةاغلاّدر وسو هّباءامسأك ىعملارهاظ رع
 ٌكيفش هللاد_ىاحنيعوأ سغ: لكرش نمد ذو ْىش * لك نمكيقرأ هللا مسا, لاق ىجهتباصأ دقو

 لك وتامدرواذلواه-_قنباهريث أم داقتعاوركذاسم'وثد ح نكيرلا نع هلا عونه لاو كيقرأل مس

 ةوددلا ماقع قيلأو هوه ملستو ولك وناهك رتوباعسالاةرشاممباب نمىقرلات ناك املو ىقرتسا نم

 ىلاعت هللا ىذر (ةحدخشي د>و) اهل شق تيفو" تاةروت امىقر هاو لسوهياعىلاعت هللا ىلصاهك رت

 ءابوةيقوذةانمموةمحعمءاك (اهراس_ءاو) لث ؟لدلا ىف معنونأو يمنا اووحسانءاهاور ىذلا امنع

 هللاىل_صىنا | اهرمخأ | !مالسااوةال_صل |هيلع( لب ربج رمأ) ةحيدخت رك ومدح

 كلاانالاثي دلااهسأر ف شكيالمأكلموه لهءرمأ ف رعت ناتدارافهيل  هئيجعاسوهي اعلا

 اذا مسوهيلع هللا ىل_ص هإتلاق تناكوةروعاهلك اهندبةرحاةأ ارملاو ةقو ثكمةروعهيفاثنب لخد.ال

 اناطءشناك ولهنال كإمهناتملع5 ماجر 0 اهسأرتفشك اهريخأو هانأ املك ىنربخأ لورعج انآ

 هعفدك_كام_هوبامةحدخمت !ءزاملإسو هيل عمل اعتهّنلا ىلص ىبن :اارارقاىفزاك الو تدبلا ل خد

 6 حل 9 لعملاءتهبا ىلسهنمرداصال (ةعدخ ق>ىف) عقا ودد درتلا و رابسخالا (كلذامتا) هلوقب

 ىذلان او ١ مل_سوهيلعىلاععت هللا ىلص ( هن هنومنهح )ةعدخ(ىةحتل)هي اعل الورنؤكشمهوّس

 رايتخالا (كلذتاعفاهماالا مهوناك مسوهيلعىلاعت هللا ىلصدهنعال(اهنعك شلال وزبوكلمهيتأب

 اهالنم *خسنلا ضءدىف عقواموة_ودعملا نا ىلعةل خادةد .ةانالو (ل_ىوءيلعيلاعتمّنا لصوننل)

 وهو (كلذي هلاح) ل_سوهياعىلاعت هللا فص (وه)ف رعنىأ(رمتخيلو) خسان !!نمأط+ليلعتلاب

 تناك ىهو اهسأر ف شك رامت+الاةهراشحخالالو هكش لازال هز عشب :لىأقنموهفننلا ىلع فولمعم

 حوجرالا لاّدحالادر < ك_كاايدارملاف ا:يةيدادزتلءاطغلا ف_ثك تدارأ نكلو هنوبنب ةمزاح

 ثدد حى ةرودق) ىلاقتتابارضا (لب )اهلا يلج ىلع فةو نم فرع اك نيرطلا ىواسفلال

 وري تي ددسحلا ةلورتمنا هيف نامج نب الاه دقو قارب اا (ةو رع نيى< 2نند# نب هللا.

 وبأل قو رذنملاوأربب زلا نب ةور عنب ماشهوه(هب :ًانعماشه نع)نا ريما ىف جرت هلوتاعوضوملا
 هناناطقلا نبا لاقو ةكسلا هلج رخأ ةثث ماماوهوةئامو نيعيرأو تسةنس فوت مهالوم ىثرقلا هللا دمع

 نا)اّمعىلاعت هللا ىذر نينمؤملا مأ(ةشئاعنع)ه-تج رتف هل ناك ىهذلاهدرورعرخآ ىف طاتخا

 تناك اهعنبا ةقرو ونين هوملامأد_سأننداد وحن تذب (ةءدخ :مأ) روهسلاذسأ لق ون نب(ةق رو

 هناو هارب ناك أم هيلع ضرعت ىأهتثعد لوأىف مسوهياعىلاء”هللا لص ىننلا ارب ناك ام هلرك ل ديو هيأت

 (كذب) ملسوهيل ءىلاعتهلا بص ىننلا عملا رمأى أ( رمالاربخت نا اهم اف كلم ىحولابهيت أي هنالو قي
 ةاذثملا تق الث ريختو ربك تاعفقالفالاو كلموهف عج رنافاهدنعوهو هانأ اذااهسأر فشكب ىأ
 هلصاحو هنرح وهن>دمأ اذاهربخ عراضم ةلمهمءار وهدحوملاءابلا مضوةمحعملا» ءالانوكسوةيقوفلا

 1 دم د 2 عمت عب همس 2 2 27ج مموج سس د عوج حجم جس ج2 جج 7 + جي ت7 برو يس و

 كشلالوزب وكإم)هيةلي 5

 ةدرتلا مهرب و ىأ(اهمع
 افلاتامئئانلااف
 ىلعت دم د قلو نم

 نوكم نا ىو ىدعت

 ىأ (امناال) نونج
 كلذ تلعف) «_-دخ

 ىنلل)اهسأ 0

 ةسدلع ىلاعت هلبا ىلص

 هرحألجالىأ (م-دو

 قاكود ىأ( ريتخيلو)
 انا لص ىنلا ىادجست
 هلاح) سو هيلع ىلاعت
 ىلع نوكي (كلذب
 كل انههرعأ نمريصت

 لاحنم لاق ال لب /

 هتلعتام نادافأل احىلا
 مرابت+ءالا نمةحد_خ

 راتثغا ديسسلار عاب نكي

 ةقرواهعنبا نعاشن لب

 ثيدحفدرودق)ذا

 ىحينيدجم نب هللا دبع
 نايحوبألاق(ةورع نيا

 نع تاعوضوملاىورب
 مكاح ونأ لاقو ةاقثلا

 ثيدحلا كورتهىزارلا

 وا وهو(ماشه ن-ع)
 ماشهو ىوارلا هللا ددع

 هنع ى 9 ربمالعالا دحأ

 ىنأ لاق كلامو ةمعش

 نيالاق ةعاجهنعوةقئاطو ةيلعوهتلاخوهب ولأن نعىو رددلب وخني ماوعلا نبا ىأرب رد زأانيةو رعىأ(هيبأن ع) ماماةقث متاح

 نيذمؤثملا مأ(ارمءىلاعتهللا ىض د نع)متاصوهوتامو رهدلا أ اص ا.ثهلاقانومامادن ثيدحارب ع الاعامةقناكدعس

 يأ: هل وملام هد ريت ةخسن فو( رحالارعت :2نا)دسأ نبدلي وخشب ىدو(ةدعدخ :مأ)دسأن ب لذوننياوهو (ةة رد ءنا) هتلاخ

 اهسأرف شك نم هتلمف ئذلا ىأ(كلذب) برو ن حتت



 لوسراتلاذ) ةحصددت ىأ (اهنا)ةثاسو نيثالث ةنسىفوت هتفال ىف زي زعلاد بعنب رمعلا تاك ناك دعس الأف هريغو نيعم نبا هقثو
 مشاه نب بلطملا نب هللا دبع نب دم مال اوةالصا أ هيلعهنالاسن ىدقىفامهعامتجال(معنب اا لسو هيل عىلاسعت هللا ىلص هللا

 (اهربخا) اذهالاوثسدعب ىأ لب ريجء اج ىوزبو( لب ربجءاجاماف) ىف داجاذ اهب كربخأو عسيطةسأ أ( عنلاق كءاجاذا) اتاك
 د رتفاقل | ديدشتو نيكلارسكب( ىشملا سلجا) مالا ١ وةالصلا هيلع 0 ىنللىأ( ه]تلاقف) هد اهممدع

 4 ذو)اهيدنجد_بحأ دال تا دع حصص ص طاطا كا هم ال هج م تع نعل ا: كالت ع تك دمع حد دموع دعم دعت ل فم الكم حسم 2

 (.رخآىلا ثيدحلا
 هيلا سلحق هيو

 مل-_ةاهسأ يفشل

 هيثو) ليربجل خدي
 اذهناطيشداذهامت لاف

 (تدئاق معنا اكلم ا

 هيلعتناامىل_ءىأ

 ريخ لكي ىأ(رشاو)
 6 تنمآو) هيدلام

 لءقتنهآوأذ ةنيحىأ

 رك ذاك اهرمأ لوأ ىف ةحيدخ نمامددرتو هاساهرمأ فك ث سو هيلعملاعتهّنلا ىلص ىنلا نم نك, لهنا
 ميكحواضيبأقحسانياءاور ىذلا( مكح ىلأن بل يعمسا ثيدحىفو) هلوق ىفهدعب ىذلا ثيدحلا ىف
 نب رمعاابتاك ناك ةقثىفدم ىثرقهنبا ليعمسأو مموةيّدح انهو فاك ل ارسكو ةلمهملاءالا عّتمب
 ةدءعدخىأ (اهنا)ةثامونيثالث ةنسىفونو ن:لاباحص أن مهريغو لم هلج رخآ همذالخ ىف 1 زعلادبع

 عامتجالاهعنبال_سوهياعىلاعتهللاىلصوهو (معنيااب سو هيلعىلاعت هللا ىلصهننالوسرل تلاق)
 97 فاثئمد.ءنب مشاه نبل طملا د معن هلل دمع نب د لس .وهياعىلاعت هُنا ىلص هناق ىدةىفامهمسن

 برعلاةداع ىلعراحهنا ل ةأس1ةجاحالو ىصق نيئزغلادمعنيدسأ نيدلد وخت نب ةكد 2 ىهر ىصق
 لب ريجوهو كينأ ذلا كلا ىنعب (كبحاصىفربكت نا عسيط سل ه) هلهجوال لب مهمطاخت ىف
 ىلعرد_ةيالهنا ىذختاونال عيطتست ل ههلتل انا ءاوةرهج حولا( كءاحاذا) مالسلاوةالصا| هيلع
 اماف) 4 ةلرمخأ ( معن) لو هيلعىلاعت هللا ىلص (لاق) هيلع هندشو حولا ةشهد نمهاشغب | هريغرابخا

 ىأةمحع لا ني_كلارسكب( ىثىلاسلجا هلت لاة5) هيلا هئيحى(اهربخأ ) اهدةعوهو ( لب ريجهءاح لصف هتيئامطانكذ

 تشك فهياء مداقليربجو سلج هنا نم ىنعن(حلا ثيدحلا) ليهمسا( رك ذو) ىلاةصالم نكح معدي كسلا

 نيااب ثكلملا ادهناطيش )كلى الا(اذهام تلا قف هيفو) كل ذب اهربخ اق هيلع لد ربج ل خدي لذ اهسأر : 3 / مولا

 نهب كانأامهنم عمساو كءاحاذا هأ (ثدأ اف) ةفودكماهسأروتدبلا ل +داناطيشن اك ولهنال( مع 3 ءوأ اقام ع 5

 لدي )ةحد_- نعىورامىأ(اذهف)امعهللا ىذرءاسنلا ندوأ اقل طمد نمآنملوأىهو هنلاسربو ىأ(اهنالدي) طك

 (اهسقنلهءلعفاع) نيقيلاةدايز وسلقلاناةمطابت اللة بلاط ىأ ( ةتدقتسم) ةحدخ ىأ ( اهنا ىلع 0 فاك ل

 ددرتةثاشاهذنع ىسالىت» ه,ثنمآ امروهظل ةبااط ىأ(اهماال: :رهظت_مو)رامتخالاو لاو سلا نم الان (ةطققس)

 ءادداق هعاطقناىأ (ىعولاةرتف) ثيدح ( ىف) ىويبلاودجأ هنءهاوراميؤىفاميلا دشار نب( رمعم قوم الةيلاطىأتاشلا

 هللالأك وقعد فوض ةةدشدعت نبأ وةدح عد ْن وكس :دريعلا و رتغلاو فصنونيةنسرادقمهرعأ َق 1 ل ا ىأ (ان)

 (مل_بوهياعىلا_عتهللاىل_صنبالوسرنزحق) رمام دارملاوبغارلا هلاقل_سرلا نم ةرتفىلعلا-عل 0 ا

 00 هقلع نع شاور (اتقلب امد ولا عاطقنال تونز دل ضرع ئأ أ رسال نسل (هتلعف)
 000 ( 0 م تا ناوغتكا اهئاقيالىأ(اهسفنلا)
 لاغ كلبي هلعسف:نم نال الملا ىسعمب ىدرلانم لعفتلصالا قوهو هسفن قلبى ىأ (هب ةرهظةدسمو)

 (نم) ( سو هيلعىلاءب هللا لص ىنالال) مال لاوةالصلا هيلعه.ىأ(امناسمال) هتلعفايدي وقسم
 امني نيميملاعّتقي( رمعملوقو)دايقنالا ىنعمهنمضتتل ماللابىدعلاةةىحلدلالصأن متطةسالواهفنل هلوقل ديك ان
 ىلحتالاقو ىحتدلاهرك ذاذك ىف_صنونيتنس هنعهعاطقنا ىأءاقلاعّتمب ( ىسولاةرتفىف) نمد | نكسدشار نباةذك اسةلوسهم

 ىأ ىازلا رسكب (لسوهيلعىلاعت هللاىيص ىنلا نر ىييبلاودجأ)هاوراميقىحندلا لاقوريبعتلا فىراخبلا يح ىف ثددحملا
 ىأ(هنم)ب هذ ىأ (اذغ)اميظءىأ (انز)انخاشم نمانِلا لصوىأ (هنعانغلب اميؤ) هنعد رخابو ىحولار ومةسدس نزح اذر أك

 يدرتيداكى ورب و اطوةسلا بعقب ىأ (ىدرتب ك ) ىرخأدعبةرمىأ (ارارع) همخدصقرأ هلجأ نب



 (لصالااذهىف) رمغملوةىأ ل ةال(حدقيال) هد صقامراركسترامثعاب ع. جاسمئاوابيلاعأ ىأ (لابحمل قهاوش) سو ر(نم)
 ىنلا نعىأ (ه:عرمعملوّل)ىلاعتهْنلا حمام يفك كلا ىلع ن كيل سفن ىلع ةيشخملا نم ةحد# هلافامن ا نم هانم دقأم ىذلا
 (هناو و ركذالو) لاصتالاو عاطقنالا ن ملاح رلا لاح ليل (هدن_بولو) لاسجالا ىد رطب ىأ(انغلب امي) مالا وةالصلا هيلع
 هلاقوأ اعوذم ثيدحلا نوك.ةىأ (هلاقإسو هيلعىلاعت هللا لص ىنلا ناالو) ني-> رخل نمىأ ( هيث ذح نمالو) هتاقث فر عيل
 نهه_ىفنىقليداك هناوهولاحلاهذهةقيقحالولاقا اذ هةَقيقحف رغب اللاحم اوىأ(اذهلثمف رعبالو)افوةومن وكيت ىلا

 ىجول اةرتغرم_>اهمعىلاعت هللا ىذ رةكئاعددحمال_.لا وةداصلاه_ءاعملءل وأ مل و هيلع ىلاعت هللا ىلض ىنلاةهجنمالا) لالا

 هرخآ ىلا انغلب امين زحف لاف اهنمهغمسن نم غابخهرخ آىلا ن زحف ةديغلا ظفاب هنعهتو رفملكتلا ظفلب هرخآىلا تنزف هيخلاقو
 انثىلالودلاقيرطنمهانيورو 202020 هلئلام هتريسوؤسانلا درسا ّتفلاوبأ كذ ىلحلالاقركذاميفحدقيالف
 تن ىلعال ارق نر نزور تت سسسل
 ا تا 0 تاقاكرمالا ناكاذا ريدة اون -باوجاذهو ةكملابجىلاعأ نمىأ(لابحلا قهاوش) سو ر( نم
 0 20 .. ٠ || اهيقهسفت ل قداكىت> نزح ملف ةٌومالاودئاقعلاب ىلعتي ام. 5َكشدن رخعنال لو هيلعىل اعئهتلا قضدا

 58 59 0 1 اذهق) مذلاْ_هعحدقلا نمهرضنالودانلق اهيف نعطدالىأ(حدقيال) هنايه-:عباحأر معم»او ر
 9 ع 3 2 َ 3 5-5 7 1 0 لا

 قاطني ةثثاع ةد هلاقامهيداراستلوديحوتلاو سولار ومال يقيل هياغىف هنا نهةياكلا ةيضقلا ىأ (لصالا

 اٌوومدقنامو# ؟ ل ةأرحع (هنع)نيعباتلا عابتا ن موهونمميملا عّدمب (رمعملوقل) هلوةلوالا وجوب حدقلا مدعم مث لوقأك

 قدما. لدتا و هيل ىلاعتدقا ىلص ينل لادعف ريل ىأ (هدنن واشف اميذ) /سوميلع لاعتماد
 0 مو هيل عىلاعت هللا ىلصهنلا ل وسر نع( هش دح نءهالو) هنعداو رنموفو وار عج( هتاورركذالو) ٍ

 هرخا لاا رات ذل اميل نمالا) هلاوحأن ماذ_هلٌثفرعبالوةخ-ذ ىفو( كلذ لثم فر عبالو هلاقإسوهيلعىلاعتهّللا لص 0 هللا ل 2 5 ةو رع نغ ىرهلا نعمأو رلبارمعمهيفركذي لو ىلالءدلا ىذ رظنمادن سمارت ةسانلا ده
 ناكناو عوفرملارك- ىفوهف ىأرلا لبق ن هلا ةيالهلثمنال( لسو هياعىلاعت هللا بص يلا ةهج
 دقهنأ عمةخ_سنىفوهرخآىلا هنزح نمركذامىأ (هنا ىلع) هلوةبهسيل اراشأ ا م ىفاثلا باوجلاو اعطقنه
 هملعي ومالسلاو ةالصلا هيلع لبريجو اعلي نأ لبق ن ءرعأ ل وأ ىأ (هانركذاكرعالا لوأ ناك ) هنأ ىل للحب
 هيلاراشأرخ [باوج :ةوبنلاءابعأ لج نم نكسءو هيلا حوأ هنأول_تو هل عهللا ىل-ص هللا لوسرهنأب
 مج وةلمهمءاحه_جرحأو ملا فيتو ماللارسكي(هجرحأ امل) روك ذملا(كلذ لعفهناوأ) هلوقب
 زوحوماللاديد_كئبوهومييلاهنلسرأام (هغلن نهست ذك نم) ردص قيضوج رحى ةعقوأىأ
 ىمفعخابو (اسأ ثيدحااذهباونموي )نا مهراث [ىلع كسغن عخاب كل علف ىلا عتلافاك) اهقيفذت
 ىل_ههنزةرثأ مج مهدعبىأ مهراث [ىلعوت افامىلع نزحلا ف الاواهةفذاذاةاشلا ع نمل تاق

 نأ ىلءضن رحو هو هل موتعاط مد_عو هامه ذكنا ن اكاءاوهارتعا ككل نك« ل سو هياعىلاعت هللا
 مل_وهيلعىلاعت هللا لص هلة يل" هيلعةةغشللاذهو نيرادلاةداعس نم م مناهل هنم هر هللأ مهمل

 رمعمهيفنكم ملاذهف

 هركذىذلا اًذهوةيلكلاب

 ريبعتلا ف ىراخملا قوه

 هازعاك رم-عملوقنم
 تةقودقوهءلاىذاقلا

 حتفلاونأ هام هناىلع

 روم م الكر يس غنم
 ن-ههنا رهظتىذلاو

 لمت وىرهزلا مالك
 ىأ (هنا عم ل-ءآءهئاو (كيرشماور ثيدح)ةروكذملاهن"الا ىنغعهلعجورهعمهاورام ليوان ىأ(ليواتلا|ذه ىنعمعحصيو) هريغمالك ن منوكينأ

 ىف عقومنا هعفد.هناهسيفو لد رمجواقلي نا لبق ناك هنانمىأ (هانرك ذاكرمالا لّوأن اك هناىلءلمحيدق) نزحمنا نم مهغلبأم
 ىأةلم-هلاءاحلاب(هج وس ال) ىدرتلاةدارانمرك ذامىأ( كلذ لءفهناوأ) لي ربجهئاقادعد ناك هناك شالو ىحولا ةرتذن هز
 كلإءلذىلاعت لافاك )مهلاهءىل_س رأام لص وأ ىأ(هغلي نمس ذك نم)لاحلا قيدحج رحؤهعت وأو لابلا هلع قيضام لجأ نم

 اونموثلنا) مه رابتخادعب نمىأ (مهراث آىلع) اهلمقت نأ كلفن ىلع ىقفشأ ىنعملا واظيغاهكءلهمواهحاذىأ(كسغن عخاب

 قىلاعتلاقاك مييلعافساةموأ نزحت ادشأ و هو فسالا لجأ نمىأ (افسأ) لازنالاديدحلانآرقلاىأ (ثيدخما اذهب
 0 رشمأو رشددحلد والا اذهىنعمعحصن) تأ رجمهقا ركىلءسهلتت نابتارم مح م_منيلع كسفن بهذ الف رخآ عصوم

 ناسنلالاقو اظفحلئسمربمغلاتو نيسعمنباهقثو رجح نيىلعوة شأن بارك, بأهسنعىو يىخنلا هللادعنبا 8
0 



 نيلوريسغو متاح وب أ لاق ةعاسج هنعوةدغو راحو رعنبان عئو رببلاط ىنأن ياوهورسكو حمي( ل_مقعنب د نب هللا معن ع)

 رباح ن ع) ةثامدنيعد رأو س#: ةنس نسح نبهللا دبع نيد جو رخل +ةةني دما, تام ىدقاولا لاق جسدا وةميزخ نيالاقو ثيدحلا

 لادلانوكسونونلا حتمي (ةودنلارادباوعمّةباال نيكرششملانا) سابع نبا ن عدو ىفارعطلا ور ورازبلاهاو راك (هللا دبع نبا
 اهانبرادىهو (مل_سوهيلعىلا_عتشلاىلص ىلا ناثىفرواشتال) م-هماهمفنور وامس ثّدح مهعامّتجا ناك موهو هلمهم ا

 كر ىلا اباء لع>و تعك نبىدق

 ابيف تازئريعتمدق
 اهحءتلحر تاكا اذاو

 نم:ودنلارادكيمسو

 ءايلاددد_.ثث,ئدنلا

 لاقموقلا عم وهو
 نمن الاىهو لا

 ملعأ ىلاعت هللاو مرا

 كس ىذلاةدامزلا شو
 دكا مدة وسدسسلا
 ازيملا لم ةْبم ىهو
 مهتزوتتم هم قاسو
 هملع هلق ىلع مهتاقنا و

 قفئاو)ماللاوةالصلا
 (اولوةي نا ىلع مهأر
 (رحاسهنا) هقحىف ىأ

 نعو لهجىنأن عرمك
 دمسشا)ةرمغملا نيديلولا

 ىف ل_هزتو ه-لعلذ

 رثدنو) فقلت ىأ (هناث
 فقوقاهبىطغت ىأ(اهيف
 هدسح ىلا أم ىعأ راعّسلا

 هل اودهنمهو بايثلا نم

 مالسلاو ةالصلاهيلع
 برعلاو ىراعشرادنالا
 ليرب>ءاناف) ىراثد
 مالسلاو ةالصلا هيلع
 هلادانم ىأ (لاقف

 نبرباحنعىوراسل(رث داااهيأاب)ىرخأوةراثىأ(لمزملاا يانا

 اذاو حاكدالو ناتخالوةر واشلل برعلا ابيف عمتجيل ةبعكلا
00000000200111 0 

 دةوهب سانالةربغلاقو نيعمنباهقيودقو همم مامالا يخنلا هللا دمع ند رشوهورازبلا هاىوارلاو

 نع) نازيماىفةج رثهلوةنسنوناسمتهنو ةثامونيعي_سو عبسة:_سىوت ظفحاءىسناك هنا لق
 ىت> ثيد ا نياوهوةثامونيعد رالادعب ىقوتباطملا دبع نيتسلاط ىلأ نب( لو ةءْنيد © نب هللا دبع

 رادباوعمتجاا1نيكرشملا نأ )اهممعىلاعت هللا ىذر( هللا دمع باح ن عإ هةباو رب جتكتالهنا لق
 تناكرادهودزاارادوىدانل اهنموعامتجالاىنءءةودنلاوةلمهملالادلا نوكسو نوذلا حماقي (ةودنلا

 ىرواشثلل) مهئاسؤر ناوية تناك-ةبالاكنب ىدقاهانب ةموك لاو ةرواشإل شد رقاوف عمدت ةكع
 دقو بلاط ىنأو ام عىلاسعت هللا ىذر ةكدختومدعب كلذ ناكو ( مل_سو هيل عىلاعت هللا ىلص ىنلان أش
 دوضحو ري_لاىفل صةمر وه_ثموهامارارنمهرذنأو مهراذناب_بوهيلعيلاعتمّللا ىللصونناارمأ
 نعرماك ( رحاسهنااولوقي نأ ىعم-بيأر قفتاو) روهثمةصقلاهذ هى هنأر و ىلاهت هللا هنعل سدلبا
 (هيلع)ر سعو بعص نعم رمالا هيلعدتشاو اذهمهوقىأ (كلذدتشا) ةريسغملانيديلولاو ل هج ىفأ
 فوغاهبىطغت ىأ (ابيفرثدنو) متانلاك ايف فقلت ىأ (هباث ىفل_هزثو) ل_سوهياعىلاسعت هللا ىل_ص
 هيلع( لب ربجءاناف) ىراثد برعلاو ىراعشراصذالا ثيد_ هنموهدجىله وهندي ىلع ىذلا هسابل
 هلمز نمل عفترثدتملاو لمزتملاءاصأ( رثدملا اهيأا,لمزملا هيأ اب) ليربج هل(لاتتف) مال_ىلاو ةالصلا
 وبأوبهونأةودنلارادف عمت اهنا ليةفرصلا ل_هأةدعاقىلءمغدأو لدي افءاطغاذاهرثدوهلاذا
 نيعطمو ىمهسلا لئاو نب ىداعلا ىلأو فاخ نب ة-يمأو ثراحانب رضنلاوةريسغملا نيدلولاو نايفس|
 ىأرىلءاوعجاق هيف مهلا دقو دع رمأنوعمسو جحا مانأىف زوعم>:سبرعل ١نا اولاقوىدع

 اولاةفهمشالد# مالكو رعشا !تعمتدقد_ءلولا لاةفرعاشهنالوقنمهملجرلاقفمفلاةياميف

 نونحمل الاف نون<هنالوةناولاقف طقد_سىذك امو قد_صيوبذك.نهاكلالاقةنهاكل ون
 لالا نمأي شكل عمنا هللاقو لهجوب آب هذفد لولا ًابصاولا مف هتيم فرصنامثىند وقد

 بوهيلعىلاعت هللا لصءتنا لوسراذ_ه عمسامافرحاس هنا لوةنف رحاسسلا نأ كاذ_هودداوودلاولا
 فلا هنا الو هلم قعت ريسغنم» ري غو ىلاعت هللا هج رفت_صملاو رد ذاك اديد_ثانزح نزح

 لمزلاابأ اءلورنو ةر>هلاتقوناكاسما هودنلارادبمهعءامتجانانمةحيدصلاه.اورال

 هنأق رلاهد_هتدكن انا:هألفل ا ثوهوىراخم لاف [مهياع جولاءاد_ةباؤناكر ثدملاا مأابو

 رخآباوحباحأ مهر وهظعماد_هىلءاوهمتيملحا اانا حج ءلا نمو نيت رمهيلع تارت نوكت

 ةنسهنع حولا عاط#ن اى( ةرتغلا نا ) نم لو هيل عىل عتءتلا لص( ىاعوأ )لاقتذةبمشلاهذه نع

 فصنو

 رآملخلامشو ىني؟نعترذنن هللا لو تركن اد_هابتيةونف ءارسىلعتنك مسوهيلهىلاعتدنلاىلصهئلالوسرلاةلاقتلادسع
 تثءعرف لب ري-جىنعن ضرالاوءامسلان يسب ىسرك ىلع هراذافاهنةىلاعتهّللا ضر ةشئاعةياور ىفوايش تدار ف ىقوذ ترظنفأ يش

 هنا لجأ نمكلذ لءفمالس اوةالصلا هلع هناوأ يأ (فاخوأ) رثدااابيألاةفىفو رثدفو رثدتلق:ةحدخىلات عج روهنم

 تناكاسما خوال يآ (ةرتفلا نا) فاخ



 (كلذ ن ءىهندعندريلو ةسعنب لذ ل ءقق در رز هه وع ذ) ةنرتك ىأ (نوكسش نأ ى مخ هدم عدتوأ) همر ةصرعأ لجالئأ(رمال)

 عماهرمدكو اه>ةونونل امد تاغ تسهيفو(مالسل اوةالصلاهيلعسنورر ارف)لاحتاةدشولابلا ىيضنمىأ (اذهوو) ماقملا

 مل(هتم) ردص(ىبسوأ)هتمردص (ر ألان اكد يف التالف صتو نة ذسوأن يتنسوأ صنو

 نأ هنمانظم_ميلع باذعلا ل <نأ

 حئاسهيرنذاريغنهرارك

 ايضغالا هلعفت لذا : /
 0 0 نانمهأ ىأ(كلذ لعفن)هيلعهبضغل (هبرنمةيوقع) هنع ولا عاطقنا (نوكي نأ ىثخف)هفرعب
 ةيدخ) ا ضحال كلذ عمو ىأمذل ا ىلع ءانبلاب(دعبدريلو)همسجو هتاذيىأ (هسغنب) كامي ىتحلاب حلا ىلاعأن مهسسفت يلب
 ّّك 1 نا تنك هلعفا_مهيبني ىأ( كلذ نع ىهتلاب) نيس (ع رش) هنمهامو م سوهيلعىلاعت هلل ىلصول عقوامدعد

 (باذعلا نمي مهدعو | هاو وكي ىألوهجلل ءانبلاب(هب ضرتعيف)هبلق ىلعرطخو
 ده ةلاوتسوت ناار ىلص ب نرد امل ةيعأ لا ذفوجوز سر وع ضرع تغرك هى عرش رت هل
 ميلع هلو زتاوت ا ضردق يا هللا ىلصهللا ىنىتمنب(سنوي را رف)لبحلا نمهسفت ءاقلالهتداراو ان مهنا ىور دقت روف || تدب ان... قلل هز هو رامو تول دانا حان ورتأ هاهو لضوء حلالا
 اولاقو مهن ساوب اعتسام 0 0 ل او ونا
 تال رذنافهوبيكلةلاسرلا مهغلب املق لصوملا لهأ نمىوندن ل هالال_ىرعايدن هللا هثعبف ل جد ئطاشب نامهللا اولاقوتنأآلا | ياي ارسا ىبدابعن مناكومالسلاو ٌءالصلاهيلعب وعي نين يمان بدلو نمو هو همأ مسا ليقو هلال جابو قوملا ىمح | تب مسا عمو ىمنباهنالعدقو ضو هيلعىلاعت هللا صولا ىن ناميلسدعب ناك نامل: 1رم فاك -و كيد ككل نع «نهللا لص سنوي وال نايب(باذعلا نمهيمهدعوأ) ملا ىيفختو ماللارسكب (ال هلدموق
 ةسج هناقيمنمىذماملفكبانمآباذعلا نامسأ نيأرنا اولاة قامو نيعن رادع مهدصت ب اذعد

 اوةرفومهئاهب ومملهانةيرقلان ماو زرباوذ«أاملقن خدي دوسأ اميغءامسلا تماغاموب نوثالثو
 ىمال لاو ةالصلا هيلع سنوب حاسدقو مهم وث هللا لذ ىلاهت هزياىلا اود طواهدلو وةباد لك نمب

 لعق ١ هلا جاوا ممظعأ

 لعءفتالو ءاهأ ثنأامانب

 0 0 ىلص سنوي نا دوعسم نأ ىود وضرالا
 ا ئذلاَنا س 5 اةدها مدعي باذعلا منع عفرفمللاىملا اورأجواهدلوو:دلاو لك نيباوقرقثمانأ ةثالثىلا

 1: ةموئال ترة ايضاغمىتاطناف ايام ىلع بذكعلا فاو أ ينشر : نادعلا سنو رظدناومهربغل نكن كلذو

 ىّحتنآ لكيم اغلا ىد رس ل رنم بأ اذيغ نازك ى ردنالاولاواهاباملا قف: را ري غوت دكر فةنيفس بكرو
 الولخ لالا ٍتاَدعلا او رب 10 ير اولاقفابن موقت
 موسقالا اهناميااهعفنف ناوب قدك دم قاوقلتخاو هرمأن مهّتلا ةصقامرخ ىلارحبلا فوج وليللاوتوحلا نطب ةمللن ىنعي تيتو تناك ا
 اينتك سستاك ىع ىىلاعتهللالوقو) ويل دقو مايأ ةثالث لقوة عسسل 5و نوعا رأل يقو نورشع ل _.ةةتوحلا
 قىزملا ناذع مسهنع نموا تلق كلنا هريدق روع واخ اورج ( كاسر دمر ناطوز هال ا هككتس دكا (سنذو#

 منهاتشتموايشدلا احا ةبيشر 0 شمهدنع نوكينأن منوهزنممالسلاو ةالصلامهماعءايننالا نا مدقتاك ةر رقما لوصالا
 ردقت ناو رمقوردقلاة.هناف (هيلعوي-ظننانأ هانعم) ' هلوقبهنع باحأ ريدقىث لك ىلءوهودب ىاعشال فضالونر نيل |0000 ل

 ةغللاو ريسفتلاةعأ نمةعاج نءىو رماذ هو هلع قيضنالانانظ ىأقيض ىدعع رثقو
 ىقويضن نلنأ هانعمهيلع

 نالهيلع رداق ربغهنا>.سهناهدارعسدلوهللادانآ ام ىعنيلفهقز رهيلعردت نمو ردقي وءاش نافز لا طسب ىلاعت لافاك (هيلع

 ىلب رضد ل. سامع نب|اءلاقفهب واعمىلع ل خد سابع نبانأ ىو رالوسر و: ايدناميسال نممنعالضفرفاكلابب رطل اذه
 سابعني| اقف هيلع هللار دقي الن أهلا نت نظب وأ لاق مثالا أرق مكب الااصالخ ىسفنلدجأ اف تقرغفةخرابلا نآرقلا جاوفأ
 ةردقلانمالاهحتةوألادلا ن وكس ىأر دقلا نما دهام همعىلاعت هللا ىذرب



 لعند عد أو نمو ل هموقلاب طاغميذاريغ(هجو رق هكلاسملاي عوض :الزأو)هءركةعسىأ(ىلاعت هللا ةجر ف عمط ىك# «لاق)

 تانسحنأن عل فعن كل ىلىد معنا دنعانأ ىمدقلا ثيدحاىفدروامل( هب وةعلابهي اع خه «الها هالوعهئظ نس ل :ةو)

 هثلاثرسكفهم 2 نوكسسف هلوأ خدوهوءاملافتوهكلا ن نطبءادكبالا ن ل مي و ) نيب رقملاتاثدسرارمالا

 حتقونونلامضب ىزاحا هط. دوا ودمر دق تعم ردق فخ هنا باوصا اف ميك ريغوهو ىكدلا» ركذاذكهماع ردع فقد

 ةروسكلملالادلا ذيدشتو ىفاقلا

 اينيمرد-هن ئرقاذكو
 افهم لوعفللو لغاقلل

 هبط هراقع 2 امعد

 هلع ناك ذا (هباهذو

 الو مسه هرباصت نأ

 هن رنمنذابالامهقراقي
 الب ةخسن ىفو (لاقو
 (ديزنبا) فطعلاواو
 قوي زونأةخ_سن قو

 باوصلاودي رتوبأ ىرخأ
 كلذ دقزل اوالآ

 نعهري-سهن قىوغيلا

 دمع هيأ 6-0 ودب زنا

 نانا ند 0

 ىلع هس لها ردا

 ةلالدلا يفك فدو
 ىنعملاو مارملا ىلع ماقتل
 ناظفأابضاغمسهذذا

 نكمي وهيلع :ردقن نأ نأ

 اماععهدلا 0 نأ

 لك لغمزال ليواتل و
 فنصملا هلإع اردت رب دقي

 ل-هجهناىور و(له<نأ)لوسر نءالضفىآ(ىنبن نبنأ)نكالعأ (قيليالو) ةوقي :

 ةروسكملا لادلادبدش ؛ىأ(دب 1 كس لاب ردقن)ذاو لاف ىأ(ئرقدقو) 31

 تو ا كج الحص .٠ تام هن دم ج2 د سب و ا جو ا سعب وح هس صحح ع هع وسعه بع اجتماع جوع

 لع ,ةوهيقوهام(هجورخىفهكل هيلع ىيضاالنأوىلاعت ا لاق)

 ملي نأهيلعءناك فرب هلا مأهناودماةمرامتعاب هنأب بيحأو نيم ااا نمش ك ىلتاهلوق بسائيإال هنأ

 | ماقمسم هانت الئ اسأ مال_بلاو ةالصلا مهيلعءأي ءامن'لالو هنوقلاب طاغهبهذدالو لجو زعهللورعأ

 ا عاد هنأ ل لا ل لبفو اتهاناح مريغ هنألدردقلا نمسدلك م هريغ

 ةايلموتسالملا) لح وز عهللا ىععب (هالوعهنظ نس ىل-» :ةو)لجو زعهللارعأ ظتني لول دجتسا

 وهوربدقتلا ن نمهردقاوهردقأ[ْى دلاتردةىرهوحلا لاق ريدعتلا ن موهف ناث باوجاذه(ةيوقعلا

 دهاج هلاقاذهوم ريصص مدعو هرأهذ ىلعهي زاحود ودب وقعد هيلع ىذمال هللا نأ ن نط ىأ م- 42 اوءاضقلا

 هثلاثدب دث:وهلوأ ذب هيلع(ردقت) هاء عمنأهلد و َ :ك (ل-قو) بلعتوءارقلا را“ كاووداّمقو

 ففخ انا ىلع دنوءا ارقلاءدهف(دب دشلابهي ءاعردق:ئرقو) هاتوحلا عألتبابع ءالد بالانم(هباضاام)

 هلوةهيلعادهاثد ثنأو ىلا عن هللا هجرس لعت هلاقكددكملاى: د

 ركسشلاك لو عقيردةئامتكرابت 03 ىضمىذلانامزلا كاذادئاعالو

 ريدقتلا ن ماع رمق لعفل !نافهلةىذلاب ا وحلا نمش رقاذه وانهاوامصقتلةحاحالتآ ا رقه الا ىو

 نكيرلادهىقوهب رمركن موفعلاءاحر نك ل ودب وقعلل دسم لعق نا فرعلوالا ىفهناامهندب ق رغلاو
 (هيضغ) هن 2 اخي هللا ىأ (هذخاوثب) هانعم( لقو )4 هيدالمبا اعةياتسالةلبا نأ ن ظ وهب وقع ىد

 هراهذوهبضغبهذخاؤي :نل ىدعهيلعر دقي نلف هللارعالا راظدنم رم ض» لو مهلاقراةم(هياهذو) هموقىلد

 هيلعءاضقلا ىعمىلااعجا راذه سالو هيلع هللا ردقمدل نط يق سدو تدسملا ىلع مدا قاطاف

 دقومل_سأن يدب ز رنين رلادبع مدت اموه(دب زنبالاتو)ليتاك قباسلا كلاوءاضةلانةذخاوتلانالأ| ت

 جيحصلاو غ_سانلا ف رحت نمد» ردنيااههضعب قودب 2 :وبأخشنلا صضءدىقامو هجرت رحمدقب

 لق ةو(ماهعتسسال الف درحرب لعن :(ىلعهيلع رذعن :نآ نأن ظدأ انعم احا ناهرعلل ىتتقملا فكل والا

 هلوقك اريثك هفذحدرو
 تارتلاؤىداولمزلاددع هب ارهببباةابمتاولاوه

 لوهنظيل ىأهيلءانتردق مدعن ظن[ ىأىراكناماهفتسالاووعنلاس تك ىفل هغموهوابمدتأ ىأ
 ىألوهجلل ءانيلاب( نظينأ) اع هرشالوال_ةءبسانيالىأ(قيايالو) هلوقبهيلاراشأك لاب هلرط#
 لك اهةلعت وىلاعت هي رردقانه ىشو (هن رتاهص نمةف_صلهج نأ )ءايدن الا ٠ نم(ىبنب)ذحأن نظ

 ابضاغمسهذذا هل 5١ رهاطظ ن عفو ردهةناق مدقتاملثمىأ(كلذكو) لهجءهنا خس ىفوئث ود

 امنروهتا ارغب موغار همه رفك ىلع مهتماقأ ىأ (مه رعَك .اهموقلاب_ضاغم) دا رأهناءانعم ىف( عيمعلا

 نمزنذالا رظتني نأو هلهأو رفكت ال اضع : وهني دلة قنا اوهللامضغالا لعق .لثع :-اعرش غئاسهرأ هنظل مه

 2 0222 ا ا”””كككُُتك <
 هللا

 اهي سنل هللا ىفةنكمي اهنا هم و و رأا م اللا هيلع ىسومبلطد ةنساالهألدّساازاوةدا رالاولعلاوو ردقلاك(هن رتاهص نم َهَف هعص

 ىأ(هلوق) لي وابا جاتصىأ(كاذكو) د) هانمدقإك هي اعردق « الى هقاهنأ نظد اسننا ر ٌودتيالهنا لص احن اودلزتعلل اوال ةلاحتسا

 ايضاغم عيدتلا)ءوج ولانمهح وبدل وأنبا وصلا هدب رلابضاغم هذ هنا مهوب ث يح (ابضاغمسهذذا) ىلاعت و ةداحبشمللا

 سوماقلا ىفامىلِءَةها ارم ةبصاخملا ن الان هه صسانمو هو رماك(مه رفكمل هموقم | هم



 نينموملاب ىلثالر فك ىلاعتهّللءاداعمو هلئاداعم هللا ةضاغمُْأ( هب رلال) نب رسسفملا نمئأ (امهريغو كاحْضل او سابع نبأ لوثوشتو
 هوفصب نا ةهاركى أ يملا ضيفو نيشلا مسكو ءايلا حّتفب(هومس نأ هموق نماميح سم لقو) نيل سرها ميشال ءايدنالاب ىفيكسف
 ايضاغمري فئابيح منال يقلااذهرهاظو انمآك اللا ىام_سأانرنااولاقفةليلنيعب رأ عءاجأءمهلاقهنا ل يقذا (بذكلاب)
 الوءايحتسالاقين اىلوالا ناكف ىنعملا|ذهبةغالا سّتك ىف ىنرملا اذهرأرو

 مهدعوأهنال(بذكلاب) غصن أ لامتشالدبهموق نملدب (هومس نأ هموقن م)ءايح ىأنيئايب
 ريعت_باقهريغو كلاك ةمالعلا ىنء«عةملا نمىهو مد_ةناكةدم هلنيعوهوفلاخاملم_مبل < باذعي
 انمآ هلياخانيأرنااول اقف دلي نيعب رأمهلجأ ناك نأ ه.دوفص» نأ ةها ركئأ ةمالعلاك هزيمامالةغصلل

 انفشك اونمآاملس نوب موقالاهلوةبىلاعتهّللاهصتإك باذعلام مع ف ثكفاونمآك لذ اوأراملف

 اعد - :

 ةردقمىرخأالاح ن وكي نا دعس 2

 هللاو مالكلا ميمعنل . 31 1 1 0 .-ٍ 2

 3 0 211 نالمزاالابريسفت ( هلةاداعم) اهانعم(ىلاعت هللا ةبضاغمفا) ونا ماقع كلذ ىدليالذا(هن رل)ا+ضاغم

 0 : 2 1 ميياععايدئالاب) لي ( ىف يكسف ني _فموملابى يلي الر فك ىلاعت هللا ةاداعمو) ءاضرلا مدع ىض:ةيةوادعلا

 / 5 7 م اهدي !هاقمةبضاغملاو مدقتام دعب داعبتسالا نعهيزو< ماهقتسا فيكو( مالءلاو هالصلا

 يول واي روي || «هله جو عودتها داسنال يال نىهوتوأد عا نعتبخلا هرهاط ىلع ىهرأ لعفلا لأ
 0 ا لعاف مسا (اييحتسم) ناك هنالبضغلاةرو دف ه.اهذ(للبقو) هرهاظ نعهفرصأ ةحاحالق مهرقكو

 م وبذكب نم م-هدنع

 ليقو) لاق ةندب هل نكي
 (ةلولملا صعمل اءضاغم

 ير و دير كوك اعروفي.سالقتساوقتووفول:ةينأ منو أ مدل تقيوا) كرو باذعلا سن«
 لعم) كلل هنارمأىأ مال اوةالصلاهيلع سنوي نا نامزلا هرم فو هلهج والهم هون ةياطع ني اءاكحايكهير نمبضغهناب اس برا لولا اجاراذه سساوعنم ضح مدقتومالسلاو لالا. نال تفرك ذل(

 0 هموق ىلعأر قي نأهرمأو سنو هنا هملع|ف:رخص ىلادنك_سموهوانيل ءاقسقةالفىفا عار ىأ رفحا ساس
 ريسغىأ(رخآىنناسل اهنبل نمىنئيةسىتلاةاثلافةلوبذك نافللاة ل -ةةانم ب ذك نمنال عيطتسأال هلا ىنايلاقف مالا

 مالسلا امييلع نوب ١ نور وو د حضلاو ةاعلا تقطن او ركن همه رو ىارلا ةهانا هتان دهر دصلار كا
 هللاقف) هم هر ف ناك [فاعفز هد هنا( ل مقو) ةنسنيعد رأمييلعموكلهوانيدنتيأرذاان ريختنا هلاولا قة: هلندهدو

 ىوفأى ريغ سنوب | هنا ورمأرعأ ىلا الن يب( هج وتلا نم هيهرعأرعأ بسب ىأ (هنهرعأ اميف) دس عىف(كولملا ضعبب
 اراذتعاىأ (ىنمهيلع مالسلاوةالصلا هيلع سنوبلاقىأ (هللاقذ) كلل هرمأ ريمضو هلهغلبب هتطءاوب ( رخآ ىو: ناسا ىلع
 لهسلاةح ادا رأوأهنم هلع نار ع ىأ( هيلع مزعن) هيفريصقتلا نههتيش# هلا راذتعا( ى«هيلعىوقاىريغ)كللل

 ةقشالاةيلغ نماردح | لالش ىأ ( هلابض اًغم) هعمل لا هعنصال ىأ(كلذل ج رخف) هرذعلبةيلو هنرعأام لعقت هنا

 هلجىأ(هيلع مزعف) || مال لاوةالصلا هيلع سنو. نأ نم ٌسفخالا هاكحام ريسافتلا ضعب ىفاملةراشااذهو مهوناك

 دحما ىلع ىلاعتو هناحبس | ابيع شام_معىلاعت هللا ىذر سابع نبا نعىوراك روك ذملا ىذلاو هموقل ناكك للاي ضاغمج رخ
 دئادشةاساقمىلءربصلاو || ىلإ لك ىنبءايتنأ نمايدن تعبي نأ ل يقر لقناتيع_كثيىلا هللا ىحواف ليقزح همساكلماو

 ىأ(كلذلجر_فل)رملا || جرخأس نويللاتتف مهكولمو مهتربابج ب ولق ىلع قام ىفاف لت ارساىنبةيلخّب مهرعأي ىوندن لهأ

 الامهيلعهمزع ل جآ نم جرخف هيلع حلافءابوقاءايدن أانههلاةفاللاقف ىفاهسو مغ ىحارخا,هللارعأ ل-هسنود لااتف مهيلا

 ةلااي_ضاغم) هيدلةقاط || للا وةالصلاهيلع(سذوب لاسرا نا سابع نبا نعىو ردقو) ىلاعت هّللاهصقامرخ آىلا ابضاغم

 0 2 |تحاصكن كالو َّ روح ريصأو لسهيلع هللا ىلص 3 يورو | ين توحاتنادع ناك سا لصولا ضرأ نكون له كلاس رايتتساعأ تو

 ىأىونينبهموقىلا
 فاضملا هلمقر دصملا ل عاهد ولا لاقف ىحدلا لصأ ىقدعيدعب هب ردصمانا طقسلو 5 (توحتاهذبننادعب ناكاما )لص وملانم

 هنظ نمهنذقىأ هلومعمملا



 هلوقرهاظب ؛ىأ( هلوقي) هثعىورال لد_ادثو ىأىور ىل ءاقطء لونا ةْعب - ؛نوكد نأ له د4 و سام .عنباىأ (لدتساو)

 تروحان طرورا رحم اا ىأ( .ةسوهو )اههوتور حلاو ءانب لا نعراع اك ع تومان طب نمهانفذق ىأ (ءار أ ءلاي# م .:5) ىلاعت

 عمي الب ايذلا نالءايدلا 0 طق نهلرعفب ؛(نيط#ي نممرجرامعر لاه وانت 30 :أرلاك نم م(هيإ ءاعانتد نأو)

 ىلاىأ (هانلسرأو) ةمارقلا ىلا ةدئار هنم هيك قد س ذو ن معرقلا< رنالا و ةمقلاك هل هلظمهتوذىلاعت نبا اهاعف الع

 هناهديرنيو ليىتءعواو ةرثكلابمهق_صودار اورثكاو [ىلا| ةئام مه لات ىئارلا م هآ راذانيعلا ىأر ىف نعي نودي زيوأ فلأ ةئام

 ىلاعتهّساادباعأ دب :مالسلاو هالصلا هيلع هلوق+يلع لديك سنترتلاواولا ةدافا فلصالا نا لالد الا هجوواولاب نود 7 وىرق

 | هللار ءاعش نمةورملاو اهصلا ناهن

 ىقاطاواولا نا موق

 دقفتالانبناو 5
 هنا مهدارعناف سيترتلا

 هر ةدأرا .لاقتحال
 دد واذا ىمملا اذهنم

 عدلا اذ-ه ىلعل يلد

 ناءولاساوم[ ام لبق

 اما قاف عيبلا خو
 ميتةماإللهعوجر نم
 لاقو م-معهنرجهدعد

 (اضيأ لدتسيو) ادن
 نبانع ىور الىأ

 ىلا_ءتو 0 هللأب

 ن كب الو) مسوهياعىلاعت هللا يصد انيدنلاباطمت

 ىنانيالاذ_هوىنمملا نع جراخل ماد فرعاذاالا ىنعملااذه نع لدعبالو

 ءاقلالا قاطمدار ماو هنطد نمهقذق ىأ هلوعغ ار دصملا ةفاضاي هل ده ة ست قو واعمل ىذا اقلب اظعلب

 ىلاعت لاقو قلخلا لعنلا1-_ءتهدن لاقي اذلو هرداد_دعالا لهل ه>رطو ئدلا# ءاقلاذ ىلا الار لات

 لمأ فية سوهوءارعلابءانذ نة ىلاعت هلوةسسائيالهنالر_ظنهيف هو ىهتن | مهروو لاو وذ

 جتقلاءارعلا( مق_سوهو ءا رعلانءانذ نق هلوقبلامهمعملاعت هللا ىذر سابع نبا هلاقال(لدةساو)

 اتا لام ريس توما ناكوراعهن" اكوهةرحشكلاو ءانبلا ع نمىلا لا عملا ناك- اادااو

 ةراوح نم دلو نيخ ل فطلاك ف يعض ىأ م .ةسوهو هأوةورمأك هنطد ىقهثمل هدمىف فاء اوس ةئئيل

 عر ةلال_قونيتةرحشىهو ماقاذان ةنم ليعفت(نيطة ين نمةرج م هياعانشن :أو) تومان ننطد

 هيلع ىلاعت هللا ىل_صهناىورا-1ىفاثلاروهشملاو قاس هلاماومالز اكخ هم اعةرحشلا قالطاف ني ذه ىلعو

 اهيلع عقيالاهنا ليقواهنم لكاد وهلظخ اهيلعتشناف سنو ىخأةرحش ىهلوقي وةك ناك سوو

 ناوواولاوتوحلان طب نمهجارخاد_هبلاسرالا ركذ هنا لالدّةالا هج وو( ”الاهاناسرأو)باذلا

 ىعموهو رهاظلل فلا هريغنالديض:ةيىركذلا سرعان كل ع يحصل | ىلع سرت دفن

 دارلاوأ واولا ىنعع وأن ودي زب واهلوةوةنب رقريغنمرهاظلا نعلودعلله+ والذا عفاش أ نعل نام

 هنانام_معىلاعتهّللا ىذر سامع ءاهءلدم_بااعبيجأدقو مهارنمددرتوأ ة هر كل مهق- صو

 نو رسفملا هرك ذا مكلذري غىلام ,ةريغالاسرا ل ا

 ىلا ست هللا ىل_ص هل باطلا( نكس" الو هلوقب) لقال دتساإك سابع ني! لوةل ىأ(اضيألدتسإو)

 ما ا رب لا سلا

 هاسسدح ا ىن_عم نا ىلعءانباذهو (نيحناصلان مله هير هاب جافلاق مث )هرخ ىلا موظكموهو ىداز

 ةموتلةلاسار او( هتوبن لبق ةصقلاهذ_هنوك-تف) هلو ةفن يعكس دلاذهوهتلا مرلهراّدخاو هاقطصا

 مهنالد_:عزكذامرود صزو_ع<ذاةو_نلا لبق هنال سابع نيااذ_هلافائاو مدقن الا تمرعغ

 ءايدنالا ةءارب نم هر رق ىذلا لالا ىلءالاث_بدروأ مث هنعّدُكا لد رباع هيلا ع وب

 ةلوقىن_عما-ق ل. ةناف)لاةهوحنو كاان ءمهريغل ضر عباس مال اورداتملا يلع

 ناشسلاو رمالا ىأ (هنا) ىفزملارغالا نع مل_سمقأو رثيد_>ىف (مسو ه- ءلعىلاعت هللا ىلص

 0 ع عج سس سمو توتة جر وصوص عم ع صا

 ناغيل)
 ىىأ(ىدانذا)ىلاعت هلوق ىهو (ةصقل ارك ذو ىدانذا) مالسل'مهياع سنو ىأ(توحلا بحاصك ) كربصةلقو ءارجض لاحىأ
 دوعن(هن رنمةمعن]هتكرادتن االول س ايعنباودوع سم ني اةءارق قو( هك رادتن أ الول) اي غءواممىأ )م .وظكموهو)توحلانطب

 ناكناالول ىدعةيضابملالااةناك- ىلعمك رادع هلصأ نا ىلءلادلادبد_كثئبدك رادتنسحا| رقوهيلعهمي ونل |و .قوهيلاهمج 1

 باوجاييلعدمتعا لاح( مومذموهو)ءانبلاوءاملا نعيىلا#اءا طلاب حرطل ىأ(ه ء| رعلابذبمل )هير نم ةمعن هكرادتت هناش قلاب

 ىأ(نيحتاصلان مولع ) هاقط_صاودب رقىأ(ه رهابتجاف لاق مث) هم لاح ىلع ناكل هتمعن دو عو هج 7 3 رادنالول ىعملاوالول

 ميلا مهاسراو ىأ(هتوسن لبق اذهىلعىأ(نذا ةصقلادذهن وك ف)ةلا هرلاوةوبنلا باحصأ مهوةنايدلاو حال صلا قنيلماكلا

 نأشلاىأ(هنا) ىفزملازعالا نع مهاوراميف(مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ةىبعماخ لية ناف)



 باحسوهونيعلا ىأرم ف مغلا قابطاوهو نيغلا نلوم ةغيصد وهو ل عاملا تئانراحلاو رتشا وىطغيل ىأ( ىلةىلعناغيل)

 مامعلاهجو ىلع مالعلا كلارك ذةمزالمماود نغهفرصبامممال_لاوةالصلا هيلعلض رعبا فد رظباح> نع بانك فيطأ

انغلاودوه_كارحكىف قارغتسالا وهو
 بدس ماما الذ نعهفرصنام ضرعب أ دوج ولا لاء ىف ىلاعت هللاىوسام ةعلاطمنءء

ايعلا ماتم ىفهر وصقروص' ل>الوأ ماعلاو صاخلا,ةةاعتملا ماكحالا نماهلاصمو همم رومان هاعتخا
 رقغتساو) ماتلا هج ولاىلءهد

 رف غتساوهنعىلاعت هللا ىذرةربرهىفأن عىراخسللىأ( قد رطىفوةرعةئام) مويلافةخسن ىفوم وب لك قةخسن قو( مون لك هللا

 ذعد ناكهنا ل صاح او ىلوالاوهةرثككلاةدارا ىلعامعلج نا ىلع ىلوالاةءاو رل ىئانتال ىهو (ةرمنيع.س نهرثك أمويلا )هللا

وهثلا عممل هنعرمعملا ىلعالا هماقمىلاهب_نلابامتذةر وصأاىقهبر نعوإةشام
 نوقق# او لسرع ىنالو برقم ل مهيؤىنءسالت ق

 كل نيبتاذ_مبودي رغتلارب وديحو لا رحمان ةحنىق قا ارغتسالا اب هدءربعملا لضفالا لاحق لك الادتاذ لسرملا ىنلايدارا هنأ ىلع

 ل صاح او ري_ةكرافغتسا ىلا جاتئانراف مسا تلاق ةيضقلاهذهل مف ودعلا ةعبارتناكوننبرقملات اءدسرارنالا تانس>نا

 م ءايدنالا ب ح>وةقيةحلاق نيعباج> وة رطلا فمع باحساذ هنا

 نوكيوميغلانمسي رقوهوةيطغتلاورتسلا نونوءاب و ةمجملا نيغلا,نيغلا( ىلةىلءناغيلإ

 رهاط نممهوتا-طواهوفوةسوسو هل ضرعاذاهباق ىلءنمغلاقي وهل ثترومأ ىاة لعد درت ىأ أنعم

 نالءررقال فلام هنابلاوثسةز و هنود ضد فك ثاسو هيل عىلاعت هلا ىلص هل ض رعب دة هنا ثددحتا
 رثك !مويلاىف) هلةباور فىأ( قرط وت رمةئام) مولا فةخسن فو(مولك ىف هللارفغتساف) هلوق

 تفرعواذهتعم_ءاذالاةفهعفداْمعوفعلل ةجات<# ةيضرعري_غرطاوخهنا ىذنقي (ةرمنيعبش نم

 ف-طاه_يقانهلامل ارك ذو ل اركقوك _ءاقىلع كل ىأ (كلاس عهينار ذ>اف) هي وبام

 نه ئث ىناك-ثىأ(ابي دوأ ةسوسو) ثيدسحلا ادذهىئدراولا (نيغلا اذهنا) هزم فداص

 هحضو مث نيدلار و «أ نمئثىفإ سوه لعمل عت هللا ىل_ص(هبلق ىف عق و) ىحولاب ةقاعتملا هرومأ

 مالكلا(اذهىف) ةغل هل عضوامو هانعملصأ ىأ (نيغلالصأ ل ب) لاةفةةيق-هانعمنايب ذهب

 ةخنىفو (ةديبعوأ) مامالا( هلاق) هلغشر ا! ةراعتساوهوري سقي فطع(هيطغب وبلقلا ىثغنام) |

 معلا قايطاوهوءاملا نيغنم)ذ و مالو اهل عض وامىأ( هلدأو) مدقت م مالس ني مسأقلا ذيع ونأ

 نالمة-يق قبطملا مغلا هنأ -.قامهنمس رقوا م يحاون عيجةيطغت هقابطاوءامسلا ىلءىأ (اهيلع

 ةففا نيثلاوءايلا تقي( ىذغبئثنيغل الةديمعىلأ اررغىأ (ه ريغلاتد) ملا نهةلدبمنونلا

 (ةيطغتلا لك هيطغيالو) هرتس وأ هل ضرعد ىأ(بلقلا)رهظالوالاوةددثملانيثلارمسكواهمضد وأ
 هيفهتقرل(سمشلاءوض عنمبالف) ولا ىف ىأ(ءاوهلا ف ضرعي ىذلا ىءقرلا يغااك )هلك هيظغبالىأ
 ةئامهبلق ىل_عناغبهنا ثي دحلا نممهقيال)ةسوسوهناهنم مهشيالهنا نمرك ذام ل ثم ىأ(كلذكو)
 لديالىأ(هانرك ذىذلاهظفلهي_ضتةيسلذا) هلوقبهندب مث ( ويلا ىفةرعزيعمسنمرثك اوأ ةرع
 ثيدحلا قر وك ذملا(اذهامئاو) أت اياور هيف ناىلاة راشا(تاباو رلارثك ًاوهو) ةنيعتمةلالد هيلع |

 ةفيطل ةنارونالا

 ةقيثك ةيناملظال
 ردا لك ىأ( رذحاف)

 نا) رط# | مظءىوخل

 رطةوىأ (كلاس عقب
 نوك نا) كلايخىف

 ة-سوسو نيعلااذ_ه

 ئأ ةهدح و ) أس ر وأ

 ةخسن فوق مشواكش
 ليبقنمنوكةنوذلاب
 نر لبدلك قا كر
 ١ وناكأم مس ولقىل-ع

 ىسعلاف نوبسك
 نا م_هوثث ناردحاف
 اني رنيعلا اذه نوك

 ' ني و) انيفاادعمأ

 ةالصااهلع هيلقؤ

 بلقتيف ىأ (مالسلاو
 لصأ لب) ماللا يع
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 هوقمدع كلذىف ةم-كلالل_ءاومارملانمددصةياسع (هيطغب وسلقلا ىثغتبام) ماقملاهءىبكلاىأ (اذهىف نيسغلا
 ىحندلاه رك ذاذك ى#ملانب رمعموهو ( ديبع ونأ) قيقحت | ىندملا هيلع بترتملاىوغللا ىلا اذهىأ(لاق)كلانهامما ودل ةيرشدلا
 هيفو(ءامسلانمغ نم - كأو)ةديمعوألاقىو 3 وماقملا اذه رهاظااوهوى متن !ماللادب دشتي مالس نب مساقلا وهىاحنا لاقو

 د. عىنأري غىأ (هريغلاهو)ءالتءالا ماقمن عءامسلا عنوال ضراعباحسوهث(|هيلع مغلا قابطاوهو)ءالعلا ماتم ىلاءاسمعأ
 ضيبالاباحااوهو ( قءقرلا غلاك ةيطغتل !لكهيطغبالو) هيف وم رتس ىأاهفيفْحتو ني لاديد كدب (ىباقلاىذغب ئثنيغلا

 مهغت نا نم كانرذحاميفكلانمدقامل ثمىأ(كلذكو )ةيلكلابىأ(سمكلاءوضعنمبالف) دملاب (ءاوحلافضرسعت ىذلا)
 نم) ماعلا باطلا هيدار او باطلا ةغي_صد نوك«ن ا دعبب الو معأ ن وكيل لوهح ا ةغيصد ( مهغيال) يملا ىف ةسوسو عون نيغلاب
 نمىأ(مان ركذيذلاه-ظفل) ينعملا اذهىأ(هيضتقي سلا مويلاىفةرعزيعمسن هرثك أوأ ةرمةثامهبلق ىلع ناغنهنا ثيدحما

 !ذهاماوتاياورلارثك أوهو) ينبملا



 رافغتسالا نمذدعلا|اذهنارهاظ |١ لب كلذ ىذة قت هللا رهغتساف اظفلب ف:ضملااهرك ذىلاهءاورلاناهيفو( نبةللالر ام "دلال ددف

 هناىلاريسشب ثدد-كاردص نافهللار ةءدسال لاو ظأد ,دروام ىلءدري لا ذه عنراربالا نبع ىفنيغلا نم حقوأم لك ققححت ىلع تقرت

 هريغاوأ هسفنلهر اع غسان وكم نالهت<دع ةيخووريقبدد وأ هلجالاريثك ىلاعت هاش 2 بهتان رعش هرخآوهن رنءهبلق ناغبدق

 ةرثك ىلعموثنثدتوةمالا ملعت نمهيفام عمتانموملاو ينمو كبت :ذلرق 2 *تاوىلاعت هل اوذره 9 وهوامّمدب عمجللوأن ينمؤملانغ

 ءانغلا بان عم ةراقع“ تالاوردك ىقنا ىلعءايدن الاديس ءاد:ةاللداعلا رةعاطلا قرصقتلاو لععلاَو ةيصعملا نع هن ودلاو راقغت الأ

 تارتفو)ةدهاخلا م اقمىف ىأ(هبلتتال غلا ةراشاإ هدي ع لعأ ىلاعت هللاو ىأ(نيغلااذهيدار ١!نواكمف ةالءاقبلام اقيفئافكت و

 رك ذلا ةيظاوم نع هن عنبالذاقاسللاىأ(. لا ةموادق نع 3 هأءافاغتشاىأ(اهووسو)ةدهاشملا مارع ىأ (هسفن

 كلذيف ناسالا رك ذنمهتافاسماكرادت كنار فغلاقءالخلا نم رخاذا ل سوهيلع مم ىلاعتشاىلصناكاذلوىفانحتا
 0 ا هنأن اراغشا وأ ءاضقأا

 لك نوك: نا لجةحاناواغلابني_غلا ىلع بترملارافغتسالادعب عقاوهناف (نيغللالراقغتسالااددع) ||| يش مايقلا نع رضا

 >الاراّدعاناما هنالام هدب ىقانت ال_ةنام اورلاامأوددعلادار مانو ك.ةنيغل رافغتسا 0 اراغ لاك ءاسعتلا كد
 نمرثكالاوألاو

 0000 0( نتا ركودبلف تالثغللا:راث نيسلا اذهدارملانوكيف) اهفنكت اا اوهنيعبس كانت تاز 1

 نع) هلوقب اهوه-بواهر وف ىفهنعلفئءامعب و رفكلا نعاهتروصلاو ا اهاسكوأأ هقلدحلاذ اليحر سو هي ةيلع
 هللا ندم « رانا (ى-كلةدهاشمو) هيلقو هلأ البهي لن و هيلع ىلإ دعنا لصور أ ذىأ(ركذلاةموادم ||| ٠ ا ذ|

 ىذؤ. ىءتهذ ىذلا

 نةيتمت باث ق>وهامهند» ران او هنايع نيعنهارب هن“ اك ى> هناعونصم انام قهتدهاشمدار اق لات |[ ىعفشني :ام1مق قباو

أ مهوراذهناكأ لو حضاورمالاو ةيندللا ةبذ لح .ةيلارومالاو محلا مولعلا نم ىىأ( حلا ةدهاشم (
 ىل-صهماقمبسانيالا 

 هالصلا مويلع ١ .دنالا ىلع ةكالا ا ل. .طقت ىذد هه هناقدرك دما : الهنا لوق ىد ل سو هيلع ىلاعت هللا قارغتسالاوءانقلا 8
 2س و 7 4

0 0 .ملاعه ءةدىلا اراشأنيعةفرط حمد نقلا اوةدامعلا نعنو رم ريش هال مجال ماللاو يأ(ناكاع) لطملا
 لاقف 00

 0 ةمومضملاةل+هملالادلاب( هيلا عقد سو هد .اعىلاعت هللا ىل_ص)ن اكامسس ىأ(ناكاس) دل لص) هوك تدش

 مهاومأمهلا اومقدايىلاعت هاوقك ةلانالاهانعمىلابىدعاذا عفدلا ب غارلا لاقهيطعاوهيلا ضوفىأ 55 ملتوهيلعلاعت

اك ةاسأةملا( رش ل هاساقم نم اونهآنيذلا نع ع ادب .هللان اوف هرا#ا هانعذ نعد ىدعناف يا ع الا
 د

 هسأ|(ةمالا ةسأيسو) هربغر وهن هةَقشم هيفأم ةرشاعم نم) 2 42 1 لجو ةيلادز
 هساسنمورع-غرمأل ريب لد ااو ؟_كاوهةساو

 نوكيامبي صوصخم مح ىهوم- هونك ب رعماليف رع ظ- ةلوهوور ومأ حالصالهياعم اماذاهدوست :.-هىأ( *لاذاسا م

 (ىولاةمواقمو) مه اعمهي .ةأكدي .ةَدلاو مهرمأبع انثعالا ىأ(ىلهالا ةاناعمو) اط.ضلاو رهقلا قدر طد ةيرشبلا نال 2 ءاكم

 ةلقلاستمواةهودتو ادعر هل: نم م( ودعلاو )عيشي وهيلاون نموهوىلولاب واعي ىذلارمالاب مايقلا ىأ رئاتوكرتلا او لكالا ن 5

 ىفهف:ةحاصمىأ(سفنلاةحاصمو )شوج ريبدتوهتاوزغفمال_اهيلع هلعقي ناكاكرهقلاو أ "ب نا تا
 :دىلعفوطعملوهدأل ءانملا.(هقلكو)هشاعمرومأ ىأ(ةسمالاة-سايسو)

 ىقةزم ب ءبع عج( "ةلاسرلا» اداء ءامعانم) هيلا عف

 هوأ حّتفب (ل-جو) د1 راجيا ار انوع رأسك نعسراتل ل كودو ١ ةيعرشلا ماكسحالاب
 اهيدوأ ىلا هللا ةعاطاجمدا را سدلو هقح ى> ىذ لك ءاطعاوهرارسأ ن ههّللاهعدو*-اامىأ( ةناسالا) ىأ ” (لهألاةناعمو)

 ةاساقملا نمرك ذاهفلكو هيلا عفدام ىأ ( اذه لك ىف) ل-سوهيلعىلاعتهتلا لص( وهو) للة[ هيلع لات كلا لاوحأ التم

 امو ىأ(ودعلاوىلولا ةمواةمو)ةديعبلاو ةد رقلا ب راثالاةدباكموداقحالاو ماد اودالوالاو

 هنمذانال اابيلعام لمحت واحلام لمح داقنت ىت>اهضامت راواهم مدع رتىأ(س ةالاةحامو) امهتاماعمىف عاصباءامهتاباقم

 ال لات او ابتدأ تلاع |نمىأ (ةلاسرلاءاداءا+ .ءانمإ هلجىأىلاعت هللا هفلكامب و ىألوهحما ةغيصد( (هفلكو) اداعمو اشاعم
 ىألابحتاو ضرالاوتاوهسلا ىلعةنامالا نضر عانا ىلاعت هلوق هيلاراشأاك هنايدلا لاك ىلا هددوتلاةماعلاو ةصاخلا ىأ (ةنامالا لجو)

 ناسنالا اهلجو اهلهأ نماهلع+اموا لاو ةلخي ل ثيحةيلباقلا بح اها جلوبق نم نعنتما ىأنيبافا ماكس ىلءوأ اهسف:[اهيلع
 تاقفانملاو ني-ةفانملاهللاب د عءيلالو هجاموملظهسسذج رابتعاب ىلاعت وهناح.تهملعىف ىأن اك هناهةيلهأ لا و هذيلباف لاكل

 ةىوتلاوراغغتسالا نمم_هدبالن نموا دارفا نا ىلع ةلالدتهد 1الا ىف تانموثم او نيذموثملا ىلعمللا بوي واقع ناو زتكرثناو

 هلع ىلاىأ( وهو) ني:_ىهلا ونيدنللاميحرار وفٌءهللا ناكو ىلاعتو هنأحمس هلوقهب رعشاك هجر اوةرقغملاكلذب اوقحتسل

 هاك اذه ىف ىو ًّ روهماقمىفالتخا نمءانركذامىأ( اذد لك ىف)مالسلا اوهالصلا



 ريسل ان اف ىلعأ ةلاحىلا ىفدأ هلأح نموها او ةيضغملا نَءّدب ولا نم ةةيل ىلعر اذغتسالا نوكمالغ(هقلاخةدابعو هب رةعاطق)

 هللادنع قال ا عؤرأ ملسوهيلعىلاعت هللا لص ناك ال)هناوهوبدس هلاذه عمرا ةّسالا ىأ( نك و)هاهتنمد_>أ غابيالىلاعت هللا

 | تناكوةفرعمهب مهعأو) هب رقىأ(ةج ردمهالعأو)ةبترىأ (ةناكم

 1 2س 22222 2 راا0ا000030ااااااتاتاااا>>اا>اااا> اتت 2تتللل

 هللااءاوةي_ءابررومال الوةينافتاط :واظ# هرءل+ ثمل هنابهتد_ها موهير رك ذنعْئثهلغشالنأ
 لقاك اهب لجو زعهللاهرعأىااه_ةمدخلالاه-:ءعطقنااخكلذب هلغش

 دير الدب رأأس لرتاؤ © ىزدهدب ربو هلا _صودنرأ

 ههجو نذل نم نوكي ائءارافغتسالاوهنمرقغتسا لةدارعوةعاط ناك اذا اذهَناهيلعدر وااو
 (ةناكمهشلادنع قالا عفرأ) لسوهيلعىلاعت هللا لص (ناك أل نكءاو) هلوب كاردتسالا قب رط ىلع
 مهالعأو) ةارئلاك ىونعلا للاب ضةذءاتلابةناك.لاو فول ع لك ىلءةيلاعةلزئمو هللادنعةمتر هلىأ
 ىأ هن مهلك أىأ (مهءأو)زييكةج ردو ةناكمو كردلادضولعلا ناحىقامةجردلا (ةجرد

 تناكو) سو_لاو لوةءملا تهل ةامىلعست رتمهنالاذهرخآو هاوس هللا, فرعأو 45 (ةذرعم )هللا
 ل_ءبىأ(هم هول و )هاوس هن رمال ث محمل ( هبلة صول ةدنع)هناشوهرعأىأ ثنوملا لا( هلاح
 هرانح هج وتلا اد رفنمءرمأ لعج أ / ردد رش و) ىلاعت هللا رمسغ نعةءلاخم رك-فوهمزعو هنمه

 (هيلعهتراكب هلاسقا وز هنع در ٍءاكنحرلا سداج هللا رك اذ ناف هنوا ىفهدخوهعمهماقن وك ىلعالا

 ولعل ءبلابراشأو هب رق سد_ةةريظح ىف هللا عمد_ةماقاىأ(كلانههماقمو)اءلاةواباةأسهلك هناذ.ىأ
 لكو رثارمسلاملاعمّلا عمهنوك ةلاحو رهاظلاب هلاغتْشاةلاحىأ (ه-ِلاح) ىلعأ ىأ( عفرا )همه مام
 نءىأ (اهنعهنرتف لاح) دهاش وأ مءىأ(لسوهيلعىلاعت هللا لصىأر) عفرأ هذه نكل وةع.فرامهمم

 لاو ىأرلناثلوءةموهو( هلاح ىلع نءاضغ)اهريغب هلاغتشا ىأ (اهاو_سد هلغشو) هسيلاح مف رأ
 انهدارماوهو بغارلا هلاقهنوص ٌصغلاقياكناصقنلا ىععنوكيو هئارطاوهؤاخرا فرطلا ضَءو

 ةلاحلاةبسلااذ_ه ل (هماقم سيف رنم)اليزنتواطحىأ (اضقخو) 30 ذاعلزنالا نعد 2

 نم) هلهتدعاسمو هوة عو هن :رفغم سلط ىأ( ىلا عت هللا رقت اف) سن ىفكلذكن كي ناو ىزحالا
 ىرتحلالاق ا”كسنذلاك رخ ”الاهماةلة.سنلارودعل (كلذ

 رذ:ءآفن.؟ىلةنيونذتناك « اهب لدأ اللا ىتساحماذا
 ىحاوهالا هلال ىذلا هللا رغغتسا لاقه-_لم نم ماقاذا ناك لو هيلعىلا_ت هللا ىلص هنأ در واذلو
 اذهو)ةرمةئام محرلا با اولا تنك نا ىلع_:وىلر فغابرلوةدناكهناىور وهيلاب وأو مولا
 ريثك لامهيلاانرشأامىنءمىلاواهرهشأو) ههيج ون فترك ذىلا(ثيدحلاهوج وىلوأ )ريسفتلا
 هلضأو ى الود ماح نم سو هماءهللا ىلص هلوقك ه:هبرقوءةارطاب رادىأ( هلو>ماحوسانلا نم

 لصن لىأ (دربلو)هيلا لو صولاو بر ثلا لواح ىأ(ب راقو)لو زالاةدارادنعءألا ىلع رئاطلا ةرفر

 ناورودصلاجاثو ليلعلاءافث هيفلذلاةراشاهيفوهنمىب:سل ءانأاذاءاملادر ون مةراعّتسا هيلا
 ىفطل هيقفهراق ن امان د ىأ (هانعم ضماغانبرقدقو) الام ةغالبلا نمهيفوهيلاامظ اهل سقنلا
 انفشكو) هيف ةقيق-راص مثرك ذاعدي كف ضغخنملاناكملا لصأو عض”: ىذلا ةيفخ ىأ خال
 ه.فوهجولا ىنءعديدشتلاو عتفلاو مضلاب(ءايحم) ةحارلا هتراحت نمةيملعلاةدئاقلا بلاط أ (ددةتسلل
 هتيعلاي#راهظاو هنيغ عفرلا:هثيدحلل ف ثكلاردر د ناس هبيدشتب ةيا يخت ةينكمةراعتسا

 ئىأ ( هبا: صولخ دنع هلا

 ان 0 ريغ ةادالم نع

 هدرقن و هدمه ول-عو)

 هريغدو4«-ثنع هه 0

 ىأ (ه:ءلكب هلابقأو (
 ئأ(هيلع)ابلاقو اسملق

 هر ومأ عي صا وعلب
 ه هن هناقلاو هيلا

 هماقمو) هءدي نببتيلاك

 ىأ (هيلاح عفرأك لانه
 كلذري_غىلا ةمسنلا

 ىأر) هلوقأ ل باوجو
 مالا و ةالصلا هيلع

 ىأ (اهنع هنرت-ف لاح
 (اهاوسلءثو) هر وص

 1 (اضغ) هر ورص ىأ

 ةيناثلا ةمحعملادب دكني

 نءلاطاط_ةاواصقنىأ

 هلاك ع هثرىأ( هلاحىلع
 اضفةو ( هلاج 0 5

 عينم و( هماقم عيف ر نَع

 هبا رفغتساف) همارع

 بلط و (كلذ نمىلاعت

 كلانهام قف ىلعالا ماعملا

 ىذلاليواتلاىأ(اذه)
 هوجو ىوأ) ءانررح
 ىأ(اه رهشأوث دما

 هانر رد امو اهرهظأو

 ىأاهدهشأو ةخسنق و

 اهو اهدأو اهتدبأو

 ىعم ىلاو) هانركذ
 ٌناكهيلاىأ (هنانرشأام
 )د را او)هرمأ ىأ( ب راةذ) سانثتسالا ل هأهبن او-ىف رادىأ )هل و> ماحوس انلا نم 1-5 لام) ثدي دحلا لوا مه. هنانرشأام ط2 ل ا سم ىلاو ةخسن:قوةخسن

 ديفتسللانةثكو )هانم لح ىناعّيام عمدانعم لك بكم ىأ (هانعم ضماغانب رق دقو)د در ونمهنأىلعهلصا : نينوس ك2 قاذعأ
 ىف [كزمهلاوزصأو هيفذ ىأةدحو مديد ثنو ةمج عمه اما ع ةخسن ىفوهرعأ باجحو ههجو باقن ىأهايلا دي د ثنو مملا مضب(مايم
 عجسيلاةاعام ضيغختلل لدب أ هناكينأب خلا جري ىذإل هلل اودح الا ىلاعت هلرق



 اعىأ (تالقغلاو)تادابعلا نع لذاغتلاو تاعاطلا ىف ل هاككتلاىأ(تارتفاازاو ىلع ىنبم) روك دلاليواثلا ىأ (وهد)

 تاب'الا غيلبت ىأ(غالملا ب رطريغىف)تالاحتاور ومالا ضءبىفوهللاوأ طاغلا ىأ( وهسلاو) تاقوالا قر ومالا نم مهيلع تحت
 تالاسرلار وماب قلعبامو
 لاستقب (ةفّوصتملا

 را دكو
 قيرطلاىف مهخياشمىأ
 هىزنتب لاق نمي ) بولطملا

 هيلعىلاعت هللا ىلص ىنلا
 اعىأ(اذهنءإسو

 ةرتغلا وح نمرك ذ

 اعيجىأ(ةلج)ةلقغلاو
 ريغنملاسجالا يرطب
 ضع ءانثكساو ليصفت
 ديدشتب(هلجأو)لاوحالا

 هيلعمد_عو ىأماللا
 الياجمالسلاوةالصلا
 ال_.جلامكلا ماقمىفو

 نأ نمىأهيلغزو<نأ)
 ةغيددةخسن َّق ِوهْمَع ردصق

 ىأواولا ةددشملوهحما
 زيوت ردصي نأ نم
 (لاحف) هلع ق مسام

 نمتقووتالاحل ا نمىأ

 ل وهذىأ( وهش)تاقوالا

 ىأ (ةرتفوأ) تاماةملاق
 روسك وتاعاطلاىقرودق

 ىلا)لامو تاماقملا 6

 ىأ مث د4 ىدعم

 ل”ا لابس روكذملا

 مهمام) نيغلابدا ارملانا

 اذارعالا همهأ نم(هرطاخ
 مثب و) هقلقأو هجعزأ
 مذوءايلا تف (هركف
 مه وناأكالةمحعملانيغلا

 امافرسكب هنا نمىاحلا

 .>مشموب واقلاب اب رأن «ةفئاط سهذو) تاماعقملا ضءدىف ىأ( قتايشامىلع) 0.

 اءايننالا رثاسىلء(ووسلاوتالغغلاوتارتقلازا وج ىلع)عرفتمىأ(ىنبم) ريسفتلااذهىأ (وهو)
 غالبلا هقيرطامامأو عئارشلا نمهتماله غياب ارعأام ىأ(عالبلا ب رط ريغف) مالسلاوةالصلا موماع
 ل_ءج هناف ىدالرظن همالك قو ٍباذك-لا اذ_ه ىف( ىتايسام ىلع) هل هافانا كلذ هيذز وال هنافالغ
 هانب ف يكف هقرةحو سالو ةرتفالو هل فْغالو هإهأو هتمأر ما هلاغتشا نعةرامعوه_ىبل أوةرتعا اودرقعلا

 ىببلةكثالملاءاعدرسس تملعانهنمو ف رغهناف هل هاذ هلاقام_ هل غلاك هدنعاذهوهساسأره-عىلع

 هجر ئث لك تعسوانب راوذمانءذللنو روعمسا وىلاعت هإوة ىنعمو اهبمهتالصريسفتوةروغملابمدآ

 هلوقك انأر واهذماو راتخاىأ(ةقئاطتبهذف) رك ذامهي'الا هذه لمبذت :رشواملعو

 ىت-اهرهطو ممول هتلار ون نيذلا هللاءاياوأ ىأ (بولقلا باررأنم)# بهاذمنوةثعبام.5 سانللو#
 ريح لاوهو خيش عجاهرسكز و<ونيشلانوكسو ملا عّفقي ( ةحيشمو) ف شكلا باب رأ ن ماو راص

 ظفلوهو كولسلا ملعوهو فّوصتلا باررأ ىأ (ةنّوصتملا) جالصااو معلا فهردقربكن ميف عاش متانس
 لهالم_متاهاضلوأ مهب ولك ءاهصاوأف وصلا مهساوم_يعق شقت لّوالا رصعلا دع: ءالوهىلعىقاطأ

 3 ذامىأ(اذهنع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا هر رب لاق نم ) للغلاف ش ب اتك ىف هاند [كةفصلا|

 نعهبير ماي لسو هيلعىلاعت هللا لص همظعىأ( هلجأو) هع وهوهلك ىأ (ةلجإ)هدعدامو ةامعل انم

 قهيلع)هفالطاازئاسءاربىأةحوةفملاهواو ديدشتو هلوأ مذد لوهجل ءانبلاب( ز وك نأ نع) هلم
 ريسغنمهك رئت |ىقهناليقواغن رسدله شدي ٌئثنءلوهذلاوهمل |(ةرتفوأاوهس) هلاوحأ نم(لاح

 امكهوفو ل سكي نوكسلا رمل او(ن وهاسم_مالص نعمهنيذلا) هنمو لع عمك رىدأ|نعو مع

 اذاهمهأ نمهئاهرسكو هلوأ ضد( م-+ءام) تبهذب ةةاعتمىلاو( ثيدحلا اذه( ىنعمنأىلا)مدقت
 ىأ (ه ركشق مثو) هلوقك زا مهاذ لعج وهرك-فوهبلق ىأ هلوعفم بصنلاب(هرطاخ)هنزحأو هقلقأ

 مهبهمامتهال) إو هيلع ىلا عتدتلا لص (هتمأرعأ نم امهمدب قرغي دقو نزح غلو مهام غاذ هلعحت
 املوأم_مممردصا ل ةرقغملابمطوعدب ىأ(م-هطرفغت_دث) مهجر وهوذحو( م-مياعهتةعش رش و

 0-5 دحلا فلاكثاالخ مه رهامعا ملسو هيلعهتلا ىلص» رافغتساو مم قلعتي ام. ةهرطاوخنيغلاف ردصيس

 قىأ (انههنيغلانوكيدقو) رك ذاع ل-وهيلعىلاعت هنا ىلصهلن وهرتملا عاملا ىأ(اولاق)الصأ
 هلوقل) هل ض رعت ىأ(هاشغتت ىلا )رو مالا ىفةندن امطااوىفئاتلاو راقولا ىأ( ةنيكسلاوه)ثءدحنا|ذه
 ىلعامهد_-!نالوةهيلعىف ريمضلا فود راقو وهملح 2 هتاينامط ىأ هيلعهةنيكسهللالرناو ىلاعت

 فاعهنالىوةالاوهوانؤاملعلاقىل رعل ا نبالاق ركب ىلأ ىلع ىفاثلاو لو هيلع ىلا_عت هنا لص ىنلا

 ملسو هيل ىلا عت هللا ىل_ص ىبنلا نيماتب هيلع هتنيكس هللا لزناف إو هيلع ىلاسعت هلا لص ينل ىلع
 ةجرااونوكسلاو رامولااةمناعما4ةنءكسلاو نمالا ل_ضحوهعور بهذو هشاح نكس نكسو

 اذالوث ١ معا ىب عم# رهو در وصىلع وأ ناسنالاهج وكهح و اه ةيث ا اوهدقيطاتاذ ىدءعشدر واما ل يقو

 لرنأو هلوق فب غارلا لاتوديد_لاحرشلا ىفاذك باح سلا ىءععتدرو ومدهود_عمزهناترهظ

 قطننةنيكسلا ناهنموه:مؤيف نموا تاق نكس كالمىه ليةني_:مؤماب ولقىفةنءكلا

 ةنزيك_لاو ةوهشلاو لما نع نكس اذاةنيكسهللاق»و لّوعلا وه لقو رعناسل لع

 لاوز همامشعالمال_كلاوةالصلا هيلع هّياحا اوهنوءد لهأ ىأ(هتمأرحأ نم رمسلغشي وىأ هلوأ ضب ةخسن ىقو هلق

 ةالصلاه_لعهتمأةاصعرلا عجار راقغتسالاف مايالا ن متاعاس ف ىأ(مهرفغتسف) ماودلا ف صوب ىأ ( مهياع هتقفش ةرثكو مهب
 ىتلا)ةنينامطلاو راقولا ىأ(ةنيكسلاهملق ىلع) ثيدحما اذهىفىأ(انههنيغلا نوكي ذقو) ةفوصتملا ةفئاطلا أ( اولاق )مالا

 هيلعهتنبكس هللا لزناؤىلاعت هلوقاهعو رزكسا ودبلق هل عدتياسهيلع لزنتت يأ ءاهشهت ةخ سن ينو(ها شخ



 (راقثفالاو) هثيدوبعل ىو رب (ةيدوبعلاراهظا) اهو د>لاحواهو زئدتءىأ(اهذتعمالسلاو ةالدلاهيلعمرامغتسانوكي و
 م-هيلعت ىأ(ةمالل في رعناذه) هفوخراهظاوهعوضخوهع رضن ىأ (هلغفو هر افغت_ساءاطع نبال اقو) ةسيب وب رلاتايلحتملا

 لاق) راربالا ضع نع بسام ىفانيال عملا ادهولوقأ( رافغت_سالا ىلع) مهثحي و مهثعبن ىأ ةيلاحوأ ةيفانئتسا ا ج(مهلمح)
 ىلع ىصاعملاق عوقولا نم( رذحلا) رافغتسالا مههقي رعت ن«نوكرد وىأر وعشلان م(نو رغشتس 5) ءاطع نياريغىأ (هربغ

 لصاخلاو ةيصعملا نعاس4ف عنملاىأ رظحما ةخسنىفو ةءاطلا ىلع مهسفنال سدحلا ىأر صحا ىحلدلا لصأ ىف عقو ورارسالاهجو

 دقو)ه يلعن ود متعبالوهيلا نو:ك الو نوايميال ىأ(نمالا ىلا نوذكربالو) مهسغن أ ىلع فولاو رذلا فن وعي د ءنمح مسجلا
 ١" 2 ةوهسلاهتثغت انيغمملق ىلع نيغسوماقلا ىف( ةناغالاهذهنوكستنأل هتك
 ك0 ا ا ا سلا

 هب رىلا(راقتقالاو ةيدوبعللاراهظا اذه ىلعاهدنعل_ىوهيلع هلا لص رافغتسا نوكي و) عصي ل ةرخلا

 هلعفو هراقغتسا)هتجرتتمدقت(ءاطعنب |لاقو) عوشخو عوضخ لب بنذب سناوهو لجو زع
 باطىأ (رافغتسالاىلءمهلمح) م4 ماعت ىأ(ةمالل فد رعت) ثيدحلااذهىف عقاولا ىأ(اذه
 لوسرف# رعت نمنوفرعب ونوكرد: ىأ(نو رعشتس و)ءاطعنباربغىأ (هريغلاوو) مهبر ةرقغم
 ىصداعملانمزارتسحالاىأ( رذحلا) ركذاهيربعقر وعشلا بلط هزصأو لو هياعىلاعت هللا لولا

 ىلاعن هربا ةعاط ىلع مه سفن أسدحىأ أرصحلاةخسن ىف و هسعن هللأ رذحي وىلاعت لاو هنمفولاو

 هللا ىل_د هلوةىف(ةنأغالا هذهنوكستنأ لمتد ةو)هيف عقي نأ شوب ىلا لوح ماحن منافاسهمم
 هنمةيشخم او ىلاعت هللا ةمظع هلامب رطخت ىأ (ماظعاو هيشخةلاح) ىبلةىلءناغيلهنا ٍلسوهيلعىلاعت
 ةلاملاهذههةيشغامني_-ىأ(ذ_ةنيحرفغت_سف) كلذر وصت نمةلاخ هل ض رعت نأ (هبلق مت )
 ابي واسنال ةمعنوهفتامولعملا مظءأو هو هتدشخو هم ظغ هفرعذا هل جة معن ىلع (ىلاعت هللاركش)
 4 كلذافهتمدخءاداب ىفتالهرصقمهةنهدعاهاض:ةمذااهيلعه_ةموادم ىأ(هتيدورعأ ةمزالهو) اهريغ

 هيلعىلاعت هللا ىل ص هنأ ثد دح قدر و أك (ةدابعلاةم هر المو سوهمل عىل اعت هللأ ىلص لاقل رخمسلا

 كلهللارفغدتقو هّللالوراباذهلعفتأةباهصلا هل لاةفهامدق تمر ون ى>ل يللا مايق نمرثك [سو
 منأاذاريدقتبم_همالك لعءافلابهفطع(ار وكشادبعنوك أالفأ) لاقفرخاناموٌك بن ذ نم مدقنأم
 داي#:الاهمظعأو ركسشلا ىنمىثاللاةم_عنلاهذ_هدلباعم ىنقرخانامو مدةئامةرفغع ىلعىلاعت هللا
 ادمعلاقاذلفاذهلاقا هنا !بهرك- شلك دقو ةالصلا نملضفأ هل لءالوّن اكرالاب لمعلاو نانحتاب
 فوطعموه وةينسلاءافوةغلابملاةةيصدق أو هيلع منلا مظعأ نم ىهو هلي دو.عبف رخعاف ار وكش

 هاور شيد |اًذهو رماكفاشكلا ىفهرك ذوه.و+دسدب حرصك نيةا: فطعىمس و مهماللكى لع
 لعفوطعموأ منزلا ميدي ركشلا نافاروكهشادبعنوك نأ ب حا الفأ ةياورىفو هريغوىراخبلا ||

 نوكيناسللابنوكي اك ركسشا|ناىلءليلدوهريغا ث>هيفو لانوك !الفدجهتلا كرتاءىأردقم
 هعيطت_ساعالا قاياللالا ا ىثخاذاهريغنكل ارك دوادلآ اوللعا 'ىلاعتهّللا لاقاك نادمالاب

 وأ هيلعىةغوأس دل أو هيلع ىطغوأ

 لع اذهبو ىحتت اامهيف

 ىنمىف ةغاةناغالانأ
 هذهنأ اهيدارم اونيغلا

 ةي-ثش+ةلاح) ةيشغلا

 ماقموىأ (ماظعاو
 هبلق ىدخت) ةسه

 دقيح هل ر رف ؤم_تدق

 ةمزال هو هللاركش

 ةذاحموىأ(هتيدو,عل

 ةندومع ةمواد-مىلع

 ةمزالمىفلافإك) هالوم
 ىهىتلاىأ(ةداعلا

 هيلعماقني>( أر وكش

 ىف مالسلاو ةالصلا
 ثمرات ع قلل هالك
 فلكتتفأ هال يقفءامدق

 لاترعاتو كفيت

 ىدمرتلاىور ثءدحلاو ا

 ردقمىلعفطءللءاقلاو |
 ادبعناك هنامال_-بل اهيلعح ول ق>ىفلاود-5 95ن+ رللا َر وك_ثادمعن روك الفنا رغلا ىلعادامةعاةالصلا َّك ارتأءه ريدقت

 فيكسف هلا رك ثىلصأ نال بدسى ايا ىلاعتهللا نارفغنا ىنعملا لقور وكشلا ىدابع نم لياقو لج و زغلاقو ار وكسش
 ىعملاف ركشلاني_هىهوتدابعاابالارو صنت سلو ة+_نلاةح ىضتقتةردوبعلا ناب راعشلل ركذلابدبعلا صيصخت مهكر ثأ
 ةرفغم احر وأ ةيصعم فوخاماةدابعلا ةةثملم<بدسنا نظهلأسنمنئاكو ار وك-ثادبعنوكالىل رف ناوةداعلا مْزلا
 قامت هّللام رك ىلع زن عئىو رد_ةوةمعنلالازحاو ةرفغملالاكا عمامللهأتلا ىلع :رك_تاوهولك أومتارخآ اببسالناهدافاف

 ادكرارحالاةدامعك ل ةفاركشا ود مغاموق ناوديمعلا ةدامعكإةفةمهراودمعاموةناوراحتلاةدامع كتف ةمغر اودمءاموق ناههجو

 راربالا عيب ريسحاص نعلق



 ةريخالا ىأ (هوجولا هذهىلعو)

 ثر.دحل اذه قرط ضعد
 ةالمصلاهيلعهتع

 زمهارمسكب(هنا مالسلاو
 ىل_ءناغيل)ناشااىأ
 نم رثك [مويلاقىاق

 هللار ةغم_سافدرم نمعمش

 هذهنا قذالو (ىلاعت
 دار-ا!نأد.تةباو را

 ثد.د--|ىفددءلاي

 بن رملا نمغل ١ اوهقد املا

 اهغتمالاالرامن ةتسالا هلع
 هانمدة[كنيغلا نءدرحما

 هلوق ىنعماذف تاقناف
 هللا ىل_ص دم 'ىلاعت

 ءاشولو 5-5 .وهيلعملاعت

 قلخما ىأ(مهعجنمتا
 (ىدغا ىلع) مسوعجأب
 كرت '”:نامياللمهةيف و

 ىاعتتر ركل نايصتلا
 مفك لا :هاعةثشنا
 امأو كلذ ىلءم-وعمد

 مومن اب ناب هلزم ملا ل واق
 هياعمهعمجت ةئحلمةي'او

 هجو رخل لعمل نكس
 مهاعدود رخةمك لا ند

 ى-اعسال ةئدشملانال
 ةمك-4لا نع 8 راخام

 افةءاهنالةيحلالا ككاو

 لباهتنر عمل ةياغالو
 اندنعل اوه<اهرثك أ

 (نيلهاجلا نمننوكتالغ)
 ىلاعت هللا تاقصن ىأ

 اهتمناؤكلذل ةيضاقملا
 بجوتىتلا ةيلالحا
 مهماقتناورافكلا اله
 (لاهدقو) ادب ا هيف نيدلاخةنحلارمهماعناو نينموثلا ىلدةجرلا بج ون ىلا ةيلاسجلااهنمو ادبأ ا هيف نيدلاخرانلاب

 ىقىوراملمحيإ).رخ آىلانمغلا نوكي دثواولاقو هلو 'نمىهو حسن ىفاك

 اول ى> ل مالنا ناف نوعيط_باملاسعالا نمياع هلوق نب وهند ةافانمال5ثيدحلا قدر وأك

 نمةفئاط تهذو هلوةنملقوانهىلانيغلان وكيد و هلوةىهاولا(ةرمجالا هود ولامد_ه ىلعو)

 ىنأن ءىراخبلاةياورنم (ثيدحما ذه قرط ضهدىفدر وام)ر سقي ىأ(لم< )خلا بومللا بابرأ
 نيعبسنمرُثك أمويلا ىف ىاق ىلع ناغبالءنا وهيل ءىلاعت هللا ىلصهنع) هنعىلاهتهللا ىذرورب ره

 دد_لاو مها ميلعت هتمالوأرما1 هلرافه_سآلا لهو رماعنيغلارسسقيةىلاعت (هللارفغت_تافةرع
 اد_هنادقتعتالىدرو رهسلا لات هصئاصخ ىف رضي !لاوو ىنهمواظفلهدعمل نيغللال رامغتسإلا

 هي ورلا نم م:ميقنيعلا نعىذقلا عذدل لبست نيعلا نفك هل مو لاككل ممم لا كوه لب ص #:نمغلا
 ةري-غالل ملسو هيلعىلا_عتهلباىلص ىنلاةري_صداذكهو ةقيقلاىقلاكو رهاظلا س<صقئوهف
 ئابطلاتاوفهىز وحلا نيالوقواه داو وةنأ رص هتريصب ةقدحرتسىلارامغالا رساغن ا نمةرثاثلا
 نماومصعي [رئابكلا نماومصعناومال_لاوةالصلا مويلعءايبنالاو اهمهد_حأولخالدب رشملا
 ىئاداهتجا سانلادثأمال_اوةالصلا موياعءايمنالالاطد نيا لاقو راد ىفالخ ىلعىن.مرئاغدلا

 تاحابملاب هلاغتادعهبا لمت< وىلاعت هاس<اعريصق:لاىنوفرتعمداوك-ثىقنوبثادمهفةدابعلا

 هللاركذ نع هل:ثامدريغودابعلارمأقرظنلاوايندلار ومأ نمهريغو عاجل او برشلاو لكالاكامذ
 هتمالاميلعتهنوكو سدغلاةرضف هلاصتا نمهعزئهماقمىل اعل ةم_..دلانأمتذهدعفه:ءقارمو ىلاعت
 هيلعىلاعت هللا ص ناك ءاي>الا ىثو هدعب هتمأ نمث دام ىلعهءالطال هنا ل مقاما ذكو قايسلل فا اكع
 تاد-سحو رفغتساو هنمراتةا ص ةنهآر هنم ىلعأىلا ماقم نم لة: |ذاف تاماقملا ف ىقرت. اعاد سو
 لاوحالاب اقرقمرامغتسالا عوقوىلهلديهناباذه سقعتودينحا هلاقأك نمب رقالاتاثدسراربالا
 عامتجاو قارتفا ىلع دبام ثيد ا ىف سدلهنال رظنهيؤو رح> نيالاقك هفلاذث.دح ارهاظو

 ىلوالا ىلهةرم رتمهيناثلاةل<1نا ارهاظلا ولاقمت ”رماس؟ باحات ثدد دحا اذه نعىقا رعلا ل كسو ىمتنا

 نمام_ّدب ع. نا لمتحت و هللا رغم اف هللا ر فغتسا ىتحىرام ليل دينيغلاراهغتسالا سسسناو
 ةردقملاحتإ_ماوكلذك ناكل نءكنطافخ راقغةسالاةرثكعمنيغلا كلذ لوص<ر يخاف ىوارلا
 ىتارامغالادوهثد تحت ادوهش كول كا باب رأ حالط_دا ىف نييغلا ةةوصلا نم خاتما ضعدلاقو
 لاقو ىئاذلاو قامدلا ىل<لاكتايا>لا فالثخا هيدارملاف 4:ءهزئموهو ق# ادوه_ثنعباج>ىه

 ناجحو ]هع نيغهنطظ نم ند ةللز ومرلا ل>و هللاءاطع نمالن ثا فئاطا ىفو رامغالانمءالراونالا
 روضحلاك ا: ىف تيغيفتايلجتلاراونأ ىف قرغتسي ل_سوهياعىلاسعت هللا ىل-صناكاءاوأطخأ دّةذ

 اننأر

 هءنوقشاكي امىل< م مادول اولا هنال رسل ىنعمب رفغلا نمهنال لاحت هذ هرتس أ ةرفغملا لمس و

 مهرئاصب نيعرتس باجحميالوي وةعماوءللوةجرمهرتلا اَذهوَدَعيلا ناطاسر وهظ نعاوشالت

 قرملاتاذلاوندنعرت_سوهوداوساسع هد نو روس صاو#لاوهري_غنهنعنور وسم مهناف
 ' هللاهجر ضراغلا نب رعلاقاكءاوسلل

 ىيحسامسنميتاذرهاننم « تقرحالتاغدااب لاح >االولو
 كسةنلرتخافرئارسلاو رهاوظلا نمثيدحما فام:ديز ورهاظا او نطابلا ل-هأ هلاتام ل عاذه
 ىلصدمخملاعت هلوق ىعماخ تلق ناف)لاقف» ررةىذلا ل صالا ىلعدرن ى رخآ ةهمشل لقتن | مواحام

 مهتيادهب( ىدهلا ىلع) نيقفةمنيعمتحم مهاك سانلا لعجىأ (مهع< هللاءاشولو لسو هيل عىلاعت هللا

 نمنئوكدالف)ميةتسملا ب رطلا ىلع مهي مدحأ ل ضبالف ةمزاللاةعن رمشلا عابتاو ة-ةلا دئاقعلل

 (نيلهاحل
 نمنوكن ناك ظءأىفا) عمي دل سلام ىبلأستالث(مال لاهيا ءحونل) هلوق ىنعمامو أ هلوةو ةخن ىفو لاقدق هنالاحتاوىأ



 ةبآ لات نملوقىلا كلذ فتعلم الدنأ ملءاف) هلوقيدنع راحافلاهلا نمام_منوك نءامهاهنلاكشألا ل صأح و( نياهاهلا
 ةال_صلاهيلعهنال( ىدحلا ىلع معها دول ىلاعت هّللاَنا له<نمنئوكتالث) ىلوالاةب "الا ىهو (مالبلاوةالصلا هيلع انيدن
 ىقىلاعت لذاك مهنمهنامممهنوك نعهيهننممزلبالن كلل ماركملا هتاف ددءايدنالا هج زوالو ماقملا اذ هبالهاج نكي لال لاو
 جسييوتلاهدارملان اف نب رسال نمن وكت ةهللاتاد اياوبذك نيذلا نمننوك-:الو نب رتمملا نمنئوكال_ةهلوقك ةريثك تانآ
 نءلاضوداشرلابلهاح وذ مس داقتعالا اذ فال ىلءناكنمنابّصن رعتلاو مارا كلذ وة ىلعتيدثتلاو

 ةنآ قوز دانا نر ىزبر رز ل 22 ا
 ةين املاهن"الا ىهو(حون اوهودب اميين اتق ءامسلا اماسوأ ضرالا ىف اةغن جددت نأ تعطتسا نافةي الالوأ (ني-اهاجلا

 : ع ؛ هللاورد_هب ىله ١+ نع همممو س ان ءاىلعهدرح نم ىأرامل ل_وهيأ هللا ىلص همأع4 ْ ا ار ا اع همم سانلا ناكعا :ىئغاراما توةنلع لاعت سا لضم

 له نم نئوك-:الو) ةالصلا هيلع حونلىلاعت هلوق)كلذك ( 11 روسو لا وبءاشامل

 | ىبانابرلاووءاداننيح (نيلهاجلانمنوكستن أك ظعأ ىف لع هيل سلام ىتاأستالفمالسلاو |
 0 نيجو رز لك نهاهيؤ ل>ا هل ىلاعت هللا لات هلهأ ةا حت نمه.هدعوام ىنعي ىحلأ ءلدعو ناوىلهأ نم

 5 - 0 ءايدنالابى راءالا ل هبسنو هلاوسيلعركناف هتاحت مدع سدس نع هلأ سف هلهأ نمهنباو كا هأونينثا
 (ملءاف) هلوقب راشأ ةهبشلاولاولاهجو عقدىلاو لها نممال_ءلاو هالصلا مهيلع

 ىي - و نملكلرعأ

 ىأ (قحهشاد-عونا

 1 ةأممذ 1 لا
 كل دحأت اغتلاه- و:ءالىألوهجلل ءانبلاب( تغتليالهنا) هأوق هلوعم مدس مد بوهيلا باطلا هجوت نك

 هه 2 .٠ 3 .٠ - .٠ .؟ 5-5 4 . - 2 1 ورد م 2.

 ايبا ةئام د ملتلرعب | تعا( ةدنانأ فل نب رتل نت( لان كلوت ىلا ردا تحال
 لول ا تاسنا) -”ال ناوزي-اهاحلا نمنئوك-'الفابيف لوقو( سوهيلعىلاعت هللا بص ) 4ة-ىف تا زن يا | ىلوالا ةبأ الإ

 | 3 ا 3 6-0 تفتلنال( و) هيلا هللا ةدشمبللهجلا دانس اب( ىدلا ىلع موعجتءاشوا هللا نا ىله نمت لس وك-ال) هأنعم
 هللا تاه صن صد 28 00 ا ا 5 ه6 ّ 1

 ننكمازي ةىأ(قامت ناو هلوةلىحهّللادعو نا لهن م نئوك-المالسلاو لكلا هيلع يتدادلا لاةنءلوةلاضيأ

 اناا 8 لا ال كلذ |لوقلا اذ .هىفىأ(هيفذا) هلوقب لوقلا اذهل تاغتلالا مد_علا ءوداعيملا فا الك نان( ىحلا كلدعو

 لأ ل 0 ال زوال لذو)هملعر هتردق ىهو ( ىلاعت هللا تاغص نمةغصد لهل اتامثا) ركذا نيتي" الارعسعتو

 3 0 نوكيا | د ارملا عملا ىأ(دوصقملاو)هناقصوىلاعت هللا موتةرعملممملعهمالسو هللا تاواض (ءايدنالا ىلع
 نم ع 0 قلخالةوعدلانيح(مهر ومأ ىفاورمشنيالنأ) ىلع مهعينثومهداشراىأ (مهلنعو) نيني 'الانيناه
 لو ل وهام دارملالو د> ةعرس ىلع صرح او ربدلا مدعنممحافصد او ةصتيالكأ (نياهاجلاتاهس)

 تافصْنم ةقصدامف نينا عال نأ لو هيلعىلاءتدتلا ىلص ءاداشرا هنا ىلع لل دوهف (كظعأ ىفالاوإك) ةل ولا نأش

 ىأ(كلذو) ىلاعت هللا تان*الا نم ىأ (اهنمدنآ 6 رسل ) كلدي لهاج هنالةل هلا قال_خاىهاضر سب قاحس الا

 روك كاوحبللا ازيرالللا لعأ مهناف هللا تافصن مغ هدلهجلاةقص ىأ(ةفصلاك إن ىلع موك ىلع ليل د) هر وكذملا
 (ءايدنالا ىل-ع زوجحال) فاصنالا نعىبهنلا نم غابأ ن وكلا نعى لاو كل ذب فاصتالاىأ (اهياعن وكلا نءمهاهنىتلا)

 ءاملعلا ىل-عالو لب لأ نءاوبنةف_صيخع قلل و عامهونونوكي (فيكف) بستحما باك ىف ى-جنياءر رقاك اهب
 ىأ(دوصتملا)ءايلوالاو ل ع مدابسفر وكذملاماللاوةالصلاه يلع (حوتةيآو)كلذداعبتسال ماهفةسالاو ايا ءنوكلا
 ند ءايبنالا ىلا ن* لأ هيعتلانعميهندارملانابةنذوتمىسهف (لعهيكل سدلامىلأ تالفاهابقر لاك ظءأىفا هلوق ىهو
 ناو زايضالامده ا را (ىلوأاهلبقامىلءاهد عام لمس ) هسيلا جاتحيالاعلاوذ لا نعهسي مل ةل#هجياب
 يسوم 0 هنبالاحنم معدي ه|إسلا_علاولا (ادهلثهنال) م-علاامنمقيليالامي_بفواهرهاط

 (نيلهاجلاتاوس اوفصتيالىأءاتلا د, دست, اومست,الن ادخن قو محاعأو مهاوقأو ( عافش -ه) مفاوحأ نسم يأ سس 7 7 سمج
 ىلءمهنوك ى عل يلدامهممةيآ ىف سلو كظءأ ىلإ )كلذ ىلاءاميا ىلاعت وهناحبس هللا ىأ(لافأك )مماغصيىأ ةلمهملانيسلارسسكب
 اهلبقح ىن ةيآو) كلذكرمالا نوكيالىأ(فيكف)اهبفاصتالا ىأ امماعن وكلان عمهاهن ىلا )لوكا ةفص أ (ةعصلا كان
 كبذوعأىفا هلوةودوقي الاءذهدعبامىأ (اهدعبامل مف )كنب اةاحت نم( لع ه.كل سلام) ىبلطنالفىأتأ ارقهين(ىنلأ تالف
 احن كزتسج وءهملعمدعد اموتحارصل(ىلوأ) مل_عمشل سلام ىنلأستالف هلوةوهو (اهاسقامىلع) ملعدب كسل املس نأ
 ث هنبإاةاخ نمل ءهي هل سدلام لاوثس ىأ (اذه ل ثمنالإ هن



 هاذ لاولانعىسملا لب لاحلاءادتب | ىفىأ (ءادباهيفلا اولا ةحاناز وحتدقو) هرمابهياعمدقياهنز نم( نذاىلا جامشدف]
 هكاردا نعىأ(هميغنم) هماكوهرتسىأن ونلاديد دن (هنك أوهملعهنء) ىلاعت هللا ىو زىأ (ىوطاس عك ب نأ ىلاعت هللا

 ىقو(هنبا كالفب>وملا) بدسلاوهىذلا ب يغلا نملاق هن'اكف بيغلل ارب (بدسلا نم) هلوةواس1 ن ايب نهوةريصبلا وأرصبلاب
 هلنيسئيللاو لا اذه ىلعل+لاجالاهج وىلعناكال نك لوقلا هيلع قس ن مالا كإهأو ىلاعت لاقهنا عمهنبا كالهال ةحسن
 نهىبنبانالوة.ءنأ هلىقأتاملالاوكلا:هاقافنهرغك نط وكلذ هلرهظ؛ ناكذا ه_؛دىلعهنانظ ىديرتالالاقو لاودالاةل <
 فدصملالاقاذلو ىد,رتاملالوةرهظالاوةب ٌرشدلا عابطلا ىذةةموهيدلاولا م6  ةقفثلاهيلعملغهناليقو ىلهأ
 (هتهعنشالكأمت)
 همالعان] كلانهىأ هيلع

 نم سلهنا هلو#ب كلذ

 نذاريغ نهه_:م(ءادتباهيفلاوثلاة>اباز ودقو) هنودهياعمدق,الف هللا نم( نذاىلا جاةحدق)

 (هملع)هنع ىخأىأ(هنع ىوطا عل نأ نءهللاهانذ) تاما او لاوحالا فالتخاب فلة خيف
 هلوقك رت_سىأ(هنك أو) هل_تادىفاموهنطاب رهظبال فول مىوادمتو.ثبهنع قة ارمالا هبشفهب
 نم) هسبيغىفة>بن ىفوهنعبيغملارالا نمىأ (هبيغنم) كاردالا عنيباج>ىأةنك أىقاني ولك

 نكمل هنالهنك أوهنعىوطناال نايب هتنيقسىف هلاخدا مدعوهقارغاب(هنبا كال بج وملابنسلا
 ع.ج(هيلعهمعنهللا ل.ك | مث) هملع:لمال_لاوةالصلاهيلعح ونو رفكلا نط ناك هنال نيد ىلع
 مام ءهنالتمعنلا لاك نمل عجاسءاوهنع لأ سام ىأ (كلذهمالعاب) :دارفالاب هتمعن ةخسن ىفو ةمعن
 ةنالولاعاطقنال(كلهأنمسسل) هنباىأ(هنا) هلل جو زع(هلوقي) لاوكسلا نعىسمنامهلزيب ويلعب
 اذهىأ (هاكح) هلهأ نمادودعموهذمهنوك قنا ليلعت ( اص ريغ ل عهنا)هنيد نعدحو رخوو رزقك

 ندوعو-_لا ( كيهأ

 ةراشالا انمدت [كةاجتلاب
 وأةانمئ ملا ةادابد-يلا

 كهأ نمسدأ ىنعملا

 كْاناكناوةقيقح

 كلا تي رو
 ناك نعلق 1 هةر

 مالسلاوةالصلاهيلعحونةدقلثمىأ(كلذك ) هتجرت تمدقت(ىكم) ف اسلا نءداكحريسفتتلا || (لعدنا) هلوقيىلاعتو
 لوعفلل ىبملءف( رعأ) لهحلا طم ىطتما نىهيدشتامتابليوأتالةجاتعرهاظالةفلا اوما ىف || (حاصريغ) لعوذىأ
 (ريصلا مازتلاب) خلا (هللاءاشولو) ىهوةةباسلا (ىرخالاة ب" الا ىف) لسو هيلعىلاعت هللا ىلا (انيدنإ) || هنأ ىلاسكلاةءارقىفو
 تانآىفاحي مكر ركل هربصأ اب إ_سوهياعىلاسعت هللا ىل_صورحأو ىسهل | مزايام هرمالاردأ أرملا و رحاب قاوم ةعيسض حاص رغعلع

 (جرخالو) ه-:ءوهنيد نع(هموق ضارعا ىلعإ) للا نم مزعلاولوأرم داكرعصاو ىلاعت هلوقكر خأ || ريسغ بصنو لعسفلا
 لل »احلا لاح) هلاح(براقيف)هنعمهضارعادنءىأ (كلذدنع) ىلقلاورددلا ىيضوهوج را نمإ] حاصريغ لمع ذازكاو ش

 نيركم وبأ) ريسفتلا نمركذام ىأ (هاكح) هلدموق ةعاطا مدعىلءمدنلاو ف سأتلا ىأ (رسحتلا ةدشد ناكنملكفر_ةكلا
 هلوق ىف( باطلا ىن-عمليقو)همدعوفرصلا عنمىفهمساىلءمالاكل او هتجرت تمدقت( روق 5 1 ٠ ناي اوما الا هير

 نهن : ملف ءايقنالا نم
 ىأ)هققكت مد_ةناكضب رعتو هذ لوهيلعىلاسعت هل ىلص هلال (د ةمال) نيلهاملا نمنئنوكسنالذ

 اضيأ ( مد توب أءاكح) موك لسوف طرخفاو مهتافصب فصت نع ىأ(نيلهاجلا نماونوكنالف 0 0
 ساروا ريمون لسم يلا(. نارتاؤهش) كم( | كسي كإ ق
 الا يعن ادنالا تق درر قئىذلا (لضفلا ادهق) ءاسنلاممةلطاذا ىنلااهأ ام وقك 08-7 (كاذكو

 لوقلا) (رصلا مازتلابىرخالا هي ”الاىف) لو هيلعىلاعتهشناىلص (انينرعأ) مالسلا هيلع
 (جرختالو) هءناسمالا نعىأ (هموق ضارعا ىلع) انرصن مهان | ىحاوذوأواوبدك امىلءاوريصفكلل .ةنمىلل .ر تبدك د ةلوةيآىف
 ردصهيلاريشنك( رسحتلاة دشب لهاحلا ءاح) لاح ىأ (براقتف )صا ارعالا(كلذدنء)اردص يضر ال ىأءا رلا موو ةلهملاءاحلاب
 ةثجلم أ" ايمهمتاتت ءامسلا نامل وأ ضرالا ىفا فن تست ن[ت عطتسا ناف مهضارعا كي ءربكن اك ناوهىلاعت هلوقوهوةي' الا
 ءارلاتفوءاغلا مضن ( كر وفني ركب وبأهاكح) كلانهانيلهاجلا نمننوكالف كلذ ىلعردةنال ىببعملاوءايدنالابناسمالا ىلا
 ىأ) ءادتياهريغا باط#اوأ هريغدارملا او هل باطل انا ىلع(د < ةمال) هه+وىأ(باطخلا ىنعمليقو) همدعو فرصلا هيقز وج و
 وأهتمأدارملاوهل_اط#|اهيفىتااتاب"الا ن مىأ (ريثك نآرقلا ىفهلثم) كم ىأ (لاقو كمد_هورأ ءاك> نيلها لا نماونوكم الق

 بجو) لضفلإديز بوه بج وأ ىذلا ىأ(لصفلااذ.بن) ةمالا نموريغباطمخهيدارالاو ةقيقح ل باطخلا عاصناالىتا



 ىلاعت هللابر-ه4 ان هرك ذا ىأ (هنمءايدنالا ةمضعب)لوقلا بجو ىرخأ ىفولوقلا بحوأ ل صفا اذهفةخسن ىفو(لوقلا

 اذ-هنم متمصعتررقاذ اهنا تلقناف) مّسوددرتر يغنمامزحىأ (اعطق: و. .هلادعتإةلقعلاوةرتقلاووهللاو وهلا نموهناغصو

 ةحمعلاخدذلارثكأىو ء(ىلاعتهللادي ءوىعئاخ) كلان :هاممظءأوهلب كلذةل جنم .كرشلاو ىأ(كلذ نمئثمهلعزوالهناو

 ىلاءتهللا دي عوئعماماذاق 3 لاق :«نارهظالان اكو د يعور 2 3-5 ىعمعننوذكلا ىلاعت هللا ديعواذأ ىن :ءماق

 ُد ريومطو ةءناحجرو مهملعلاكومهفرشأ( هنم) مالسلاوةالصلا مهيلع(ءايدنالا ايدنالا ةدصعبلوقلا)

 الىلا ملا لالا الا انا لسا ا ملهنالا ادلع دولا #د] صن :اهنلا نعم طا

 هكسلاهت ضربه فنك لومداك ىت> هيلع قشومهنأ ا ىلع -وهيلعىلاعت هللا ىلصهصرح دا د2 ثاىأر

 الص ::وأم-طدبآ اهتم عاط* | ضرالا ف صوغت نأ نكمأن اند ماع كلذ مظعناكن ا هلل اسف

 داراولو صرخما اذهةدئاواخاذه عم هظدتسا ل :أىأاو :مون ى>اهتفدنا اموت ءاتن[ي لاو

 اصرحا لاو .يجأوأ دوبتاب آه: اعنوحرت# اوناكل .ةو هدرب لام ىلع صردتالف تالا عيج ىده هللا

 قعن اخماد او: مومل لعدافم نحروقاابعت ل اذه لعقت نات عطتما 3 مهتاععا ىلع

 دوعصأل نك ص تلات أومه-رتقمو مهب وات لضيق 2 ىائلاو لد لاحم

 لج مناك 7 نمنا هللا ةداعن ال نيري_الا ىذاسقللا ةلرثو هباو:هون ى> مه ةيآ طومملاو

 نههمع ءأم عمي الاريغ باو ققثلاةنأ الا نمرذانتملا نالو م-ماعا ىلعهصر 4 ىفاتموهوهك اله

 هك الوبلوقلاقبسسمناءل لق : هنا هسا لاسامدعب ناعنكه ذب أ الهو حوت ةصقوةي !نمءالاهعرملا

 ئثىفكشلان مهر ر قام ىلعرخ الا سدر وأ مث هركذب لد .طنالةريسافتلا ىف )صةمهيف مالكلاو هرفكلا
 رك ذا عمه هللا اغمخ ىأ(ا- هنمموتمصعتر رئاذافتاقناف) لاقف نيدلاودئاقعلاب ىلعتيامم

 ردقملاوسباوح فت ءئو (نذاىب :ءماخ)م_مي5 :هداقمعاحصدالو (كلذ نم ماش موياعز وحال هناو)

 هيلعىلاعت هللا ىلص هيدنلىلاعت هُيباَدَ .ءعوزاهاع طورش م د_هاةاغامهيلا فاضااو فاضل انيبةل داق

 زاو+ىذتقي ,امدوتتو (هلعفنا كلذ ىلع) هديد وهم كلذ نم ئثرودص رب له وذ ىأ( سو

 ةءاك- لان هيالطب ؛لمعلا طودح(ةبأ الا إعنط محملا تكرش] نما اعل هلوةكهنهربذ تو ) هيلعولثم

 00 الك ملا كك ..ط ىعرمت ل> واذا ةبادلا - تطء>نملع هل قع ءدالو هيلعب ام .الثيح

 رهاظلا بسك مل-وهيلعملاعت هللا ىل_ص هل 5 ردلادا:ماوطورمشلاب نام" الان ل( يما 82

 93 الا ده طامحالا ق الط او هن :عنو شرت همهم |عمءايدنالا نمدريغ ىلعو 3 .اعول- *هزاوح ىلع لدي

 نم ؟فمالنرب نمو) هلوةنممل- هناك كلذ ىلع هنو ءديقمودوأ 00 صوص #* هنالاما

 رده مقل ةنط ون ىلوالاماللاو م دقن ءاممم-عباو 2ا(مهاعأت لع .>كشاوافرئاك وهوتميكهنيد

 ةلرضضنالو ٌكعمتيالامهللا نو نم عدتالو ) ىلاعت هلوق ىنعمامو ىأر لان ( (هلوقو) 5 و>قةيناثلاو

 ىنعمان هءاعدلا نالددبعتىأ هير ريغوعدب نان عوس منو نمملاظلا نماذا كنافتالعفناف ىأ 60 الا

 0 اذاىلاعت هلونو) رهام لهن هلد وأول سوهيلعىلاعت هللا لص هنمدر ودص ى ذقت .ةدامعلا

 وأو( كام هلوقو) هرح ”الاوايندلاباذ_ءهل مءاضب ىنأت امم لا فءضوىأ(ةن" الا وأم 200

 2 ع اءىطعو وباوج(نيميلاب هنماندخال) ا:ماع ىرتفاول ىأل» واقالا ضعي امم ائملع لون

 مال_صاا هيلعانيما)

 ناكلذىل_عمال_ىلاو

 ءانب(هنمهربذ و هلعف

 ريذحةلاوديعولا نا ىلع

 دينو ااا
 الثالذ لعقهمفر وص

 امو_-صءمنوكي ند
 كلانه أاميفهعوقو نم

 ربد>:لاود معولاة رو صو

 أنين ق> ىف ةريثك تءقو

 ماللاو ةالصلا هيلع
 كل رم ندلهل رك

 ةن الا كإعن-طءحيل

 نس ءننوك:!وىأ || <
 ٍدقلو هلءةونءرساخلا
 نيذلاىلاو كيلا وأ
 ءايمنالا نمىأك إبق نم

 باط# اديحو.:5لسرلاو

 ٠ مهم دحاو لكرابشءاب
 رهاظ طامحالا قالطاو

 0 ىذدتعم ىل-ع

 ىلع هزولم< ةيعفاشلاو

 ىل-عوأ مب صاخ هنا

 الوهيلعم وع هدييقت
 الام هللانودنم عدت
 كلرذ الو كعب

 ىلاءت هلوقىهو( هيا الا

 نماذا 1 _:اف تلعفناف

 اذا هلوقو) نيملاظلا
 م-هدارعملا ل ؟ناتبراقل ىأالءلةامش مهيلانك رتدك دة كلانس ناالولو ىلاعت هود ىعب(ةبأ الاو ايا فعض كاندذال

 كانقذالا ريد ةتواض رفم-م اولا رانرا ماذا لا ك رثنانءالض :مهولا نوكرلا برات لفن وص ءوانن شن لاكرداف

 ىنغعتامملا فافعض اراذ عوام لا ىفافعضاراذع لصالاو نيفعاضمةرخ" الاباذعوا.ندلا ب اذعىأت املا فءضو ةايملا عض

 باذءلل اند ولا غكلاىلانوكرلاةقمر ودعت الموصعملانا ىنعملاوت غي طأ م هماقمهتفص م ءقأو فوصوملا فذذ افعاضم

 منمانذخالاثي ءااهع 3 حمي امانيلعم :ريذاول ىأ ل ءواقالا ضءدان ءاعلو واوىلاعت هلوةفولباوجوهو(نيميلابهنمانذخال هلوقو)



 هقنعب رضيفهنيم.بذ> ثا رهقكوأملا ل ءقياممظفاباربص ل ةلروضت اذ هومانب ذعو هانكلهال ىأ نيثولا هنمانغطتل م نيميلاب
 عرف. ى> ىلاعت هللا لع ىرتقيالموصعملا نإ ىنعملاوهّتحاصتام عطقاذاقباقلا طانمديرولا لب هللا ةيقرعو هوهندثو عطقنيق

 لال_ضا!باررأ ةءاطاهنمر و صّيالموصعملاناىنءملاو(هللا لمس نع كولْضن ضرالا قف نمرثك [ عط”ناو هلوقو) هيددهام هلك
 ى.عملافايذك هللا ىلع ىرتذ| نولوةيمأ هلوقدع ىأ (كبلق ىلع م هللا شن ناذ هلوقو) ما لاصولاق ن رطن ءوولصب ىتح

 منغ كل عاشر نأ

 ئرت-< ى> باق ىلع
 وأهبر :لدهبتكلاب

 كيلو ىلع مح ىعملا

 ليقوكبر مالك كيسنيف
 رعصلاب هياعطب ربوبعم لا
 لهأةلاةمهيلءىقثالف
 لاك_ثاال-ةر_فكلا

 ناو هلو-ةو) د -ةفيح
 نههءترمأامىأ(لعفت

 لزنأام ع.مج غييلبت
 (هئلاس تغاباخ)ك يلا
 ماو دارفالا يرق
 وأ<-ةلاسر قح> ىأ

 امشتغلبامك اكو

 هدصنام انهانمهيىذلاو ريسافتاا فن يمماملوزن سوني الا ىلعمالك-لاو نيتولا هنمانعطقل

 (هللاليمش نع ءلواضا ضرالا ىف نمر دك | عطت ناو هلوةو)انهامهدارناىلا_تهتلادجر 0

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىل_ص هيلعزو <الول ؛هوهيلعمهامةقفاوىمهتعاطاوةل وحلا ةرفكللا مهمدارملاو

 ْ رهاظلا ىلعءانباذ_هو (ٌكباةىلع عشك نافىلاعت هلوق و)هناو + رعد ةوأ مي هيأ ادنسأ فى يك-و

 طر را ثينا<ايد_هادع ريفا ىلعال مهب ولق ىلع هللا مم هلوةىفاك ق4 الوم نمهعنئدارملا نا نم

 (هتلاسرت غالبا خ) ترمأام ( لعمل ناوىلاعت هلوقو ) ةقشم ننال ىتح مهاذأ ىلءرعصلاب كبل ةىلع
 هيااجوأاس عيجغ.ل.”ىارهاظدريصةثزاوج ىضتقياذهف كريصقتلاممايش غلبت كن 'اكةىأ
 رع ناكوهتباج نصح ىف ولعدو هناصوههصعهللا ناؤد> أن ماهو ركم ىْدْحالو اعيجهغلس ناب هرعاف
 فذقالو(هّللا قثا ىذلا اهيأايىلاعت هلوقو)ا رسهتلاد_.عنالل انو كلذ رهظأ نمل وأ هنعىلاعت هللا ىذر

 هللاىل- صدنا ىور نيذلا مآ نمْئش ىف طد رقت ىلا ىذؤد اه.:( نمقفانملاو نر قولا عطاالو) دحأ نم
 نمأ. ناك-ةم-مْمم قافن ىلع سان عمت د قودوويلا مال اس ناك ةنيدملاىلاراها ل وهيا ءىلاعت

 هزك ذاككلذريغ ا فو زنس ىفلءقوم-_مقد الاهنذ_هتلزاقمهحئابق نعزواحّب وم هيناح
 ىناعمىلءفوقوال( كاباو هللاانقف, ملعاف)لاةفهذهىفءرك ذاع باو لا ىف عرش مث هريغو ىدحاولا
 ر و<الو)اعر ثالوالقع(عصالمال_لاوةالصلاةيلعمتا) ىلا ءتهنمقيفوتبالا نوال هناوهملاك

 لع_ه:لنافهلوق رهاظدمه وبك هغيلثب هللاءرعأأ_( ايش غامبالنا) مل-وهيل ءىلاسعت هللا ىلص (هيلعأ| مط اع
 3 ها.6 - .- -. _ | ها هل - 8 2

 الل ناله لرش ناالو) لمت ل ناف هاوتهمهو لاك (هير رغآ فلام ناالو) هتاسر تءاباف 3 14 1 م

 دقودا رااح رص هنالهداعاو هأوةّمد ىعف وهوه-يلعبذكىأ(هيلعي رق وأ هيفهلن ذا: ومدرب 5 ١ 0 م

 (لذ هأ) وابهعط علت سنا :موهوهفةغل امموأةدانزب هلوةداميقهق اك_:لوقئلاىدارب ن اباه قرقي

 ضرالا ف نهرثك أعط7ناو هاوةىلاةراشاو هذىلاهت هرناريغ ةعاطاب مما ب رطلاوباوصلا نع
 نيقفانملاو' نيرفاكلا عيطد وأ) ىلا لوبقنعهع:ءامهيلع عبط» و( هماةىلعهّنا م وأ) حلا كولض»
 ةمضءىلءاوعجأةمالاناف(نيقفانملاو نب رذاكسلا عط:الو) هاوقىلا:راشاوهو مهن [ءاو هت رمأ ىف
 ضع مهياعاو زو> ث.حج راو اريغرفكلا نعاهدعد وةومثلا ل .ةمالسلا وهالصلامويلععا.دنالا
 ةيهاولامفاونايدتءبالوةيقث رفكللاراهظازاو<نيلئاتلا ةعيشلا ضءءاو مهدنعر ئكىهو بوذلا
 ءالؤهناك اذاىكأ ضرفلا د رطىلعةرفكلا طانقاو لسرلا جمممتتكرشأن ل هلوةبدارملاناكاذاف
 رسن نك-ل )دعب ام هيلع سةومهنع لوةتلاوءارتفالا تن ىف ليقادكو مهريغلاح فيك هب مها ع طبخت
 عزانتلا ىلءامهب وأرعاب وأرسشدب قا عم( ةفشاكللاب)هنهرعأاموأ لو هيل عهّنلا ىل_ص هلاح ىأ (هرخأهّلا
 ىناماابو ماخلالابهقثكءاملوالاب دارماوأ هند.دتو هلدهشك ةفئاكلا.دارملا نالريسفت فطع(نايبلاو)
 اميقهغلاخنمىأ غالبلاب ناعتم(نيفلاخإل) ةفشاك للاب ليقوهرعاب قاعتم( غالبلا ق)هيلاهن ونام

 (نءقفانملا ون رئاكلا عط'

 ىلا ىدون اأميق ىأ

 نمو نيدلا ىف ن-هو
 مو-صعملانأ موأ_ملا

 الو ايقثمالا نو كال
 طن ناهيق و بصب

 1 0 رقاك

 ةعاطانعهيونو ىوقتلاب

 اييأ ) مءاف)ىلوملا ريغأ

 انةؤو)م_عالا تالا

 قيرطال( كاباوىلاعت هللا

 هان هن رمأامفل اك ناالو)هب رأامايشى أ( اسال ا هيلع رز و<الو) هلىأ(حصيالمال_لاوةالصلا هيلعنا) موقالا

 لاعملا كلذ فن ذوب مولاي نا تبي الامىآ(بحالامإءيلعلوقلاب فاك ناالوىأ (ىلاعتهللا ىلع لوقتيالو هن كلرشنناالو
 كوه هلل ءاذملار( هيلة ىلع مَ وأ)داضلا رسكوءايلا حّدقب ةخاسن قول وه |ةغيصن(لضي وأ) هسفنهاقلت نمىأ (هيلعى رع وأ)

 ف١ نايبلاو ةمم اكللابهلهس يأ( مأ هي )ىلاعت هللا نكس اوةخسن قو( نكلل)نيتفاذملا نممعأىأ( ني رفاكلا عسيطي وأ)

 نبك ميلا وىرادنلاودووبلا نميىأ(نيفلاخال)هغياست يق أ (عالبلا



 عوقةونمامئاخ ناكمال_ىلاو ءال_صلا هيلع هنا ىنءملاو( غلبام هنأاكفإ) ىذرملا في رطلا ىأ (ليدسلاهذ بي نكي لناهغالبا نأو)
 1 كوصعت هللاو هلوقب) هرمأ قوق فو هن رقيفوب ( هماقىوقو) همعت نمهخارا ىأ (هسقنسيطو) همقعاذلو ماها ذه ىف هلريصق#

 ىدالاةلارع_كد مما اذ! تان اوهئنءملا| ذهو ةعاط ري صةتوأ ةيصعمٌكنم عقت نان مسالا نيباممىأ (سانلانم

  :اا؟“ل لل ل للح١ىللا  اتاتا؟6ْاا9ا9797تت7ت0ت0ت0000تاتاتتاتاتاتاتاتاتااتتتت7ت7ت7؟7؟ْ+9ب>؟7ت>”؟”؟”7ّ؟_7>ّ+27972ت7ت701:

 ادحارتالايمريغنم غالمالراهطالاو ةزرابملاه.داربنانايبلاو ةفشاكملاب هلوةىفز وو هب ر نع مه هغلب
 | ىآردة1لومعموهو نأ :ةزمه تفي (هغألبا نأو) لع غي لهن" كفهنمهز راسملاذاق هربا قلعتموهف
 هعيج غيل ن هةقي رطلا اوةلاحملاوذ_هى لع ىأ(ليدلاهذه ينك, نا) هبرعأ املهغي لسن اهملعأو

 | هتالص:دتءنالةال_صلا ناكرأ ن ءانكر رت نك م دحلاك هنالالصأ( غا امن اكف) هن عدصل اوهراهظأو
 ةردكمري-غةرورسم|هل هج سنا بيط(هسف:بيطو) ثنوةورك ذنليدسلا نالوراشالا محا ثنأو
 اهفوضوهو هقع_ضولبأ# ومو ركمهينصاالةنالاقم> مان وةناكىأ(هبلقىوقو) ىدنمةعئاخالو

 ىىلعدحأر دقيال ى> منعك نوصت و كيمحىأ(ساناانمكمصع:هللاو هلوقي) همهوتامم
 سرح مل وهياعهللا اص هلا4وزن لق ناكواهمو عىلع ىهفدحأ دع, ت ارنت ناك ن ادن” الا: ذهول رضا
 ذخاهبادأامىقانيالذل_5هلانمهتمصعدا رملافاهلمق تارث تناك ناو كلذ رت تل رئاملة هنوسردم
 ناس و .هلا قالت نم نظ نفتاوللاريشكستو نينه لا ب وللةلاينيطت ةمك- هيف سك هتحارح نم
 امها أ ي>مال_ىلاو ةالصلاامهياع(نوراهو ئومل] لج وزع( هسلالا[ك)ازجع نظد با صيال
 مهريدتو مهوتع ع مءالوه ىلع كلل ارمصانو ا ظفاح ىأ (امكعم ْيئاافاختالاةربام لا هموقونوعرذولا
 د#ونو راهو ىسومىأ(مهرئاصبإ:ددبزتو ىوقتىأ (دم-كل) قحاناعدصأو ىرماوأ اغلب
 مه هءاولاسرأ اس غوأت ىأ( غالبالا ىف) مهر وه ىفنيقب و”ريصن ىل ءاونوكيق لو هيلعيىل اعت هللا ىلص

 نعل ١ فد لعءافمسافوخةفص( نيكل فعضملا) مييلع مهرصنو م هظ ةك ىلاعت هدول( ودعل ١

 نسم نيئاب نسما ىور وة مهم نتسوءانو نونبو ه5 ف اخ نم سفن فعضل ىدؤملا ىأاهديد ثنو
 ادب ىوةمهبرب مال_لاوةالصلا مهيلعءايدنالا نقب نالدنا ردوةباور 1و أل والاو نونو امهندبف اقو
 ىسوم ةسفيخ سف: ىف سح واف هلوقهنيعن لل هدد وثب و ةيرشدلا ىذمةيمه_بقت [فع_ظطراحناو

 ىقانيال و هوعقانلاراضلا مههّنلا ن أنمي ىلع مهما عمرشملا هيلع ع..طرحأ ارمضملا نمفوخلاو :

 تاما#ملاب < وهوراغلااولخدومهودعنماورحا هدوبازحالاىفا اوةددخ مهارتالا لكوتلاو مالا
 (هد”الالب واقالا ضءبانيلعل ,ةتولوىلاعت هلوقامأو) د_سالا نم رقيالءايلوالا صءد زا هيل ءدربالف
 اًد_هناءانمف ايلاف ءضلانةذالاذا هلوقو) _سوهيلعىلاعت هللا ىل_ص هل نيش هيق سدل هنأ مق
 تنك ول وازح و) هللا ىلعءارتكالاو لوتلا ( اذه ل ه5 نمءازحإ) ةرخ ؟الاوايندلا ف فءاض ا ناذعلا
 ناوهلوق) ند."الاف رذاملم«ىأ(كلذك وز هرمغب كلانا خذ هةعردضد ال نمهيددهاذاف ( هل ءقي نم
 دا رملا او)ا ارهاظ مل سوهيلع ىلاعت هللا كَ هلباطاملا ) هللا ليد_تنءكلومل د ص رالافنم رد | عل 0

 هيلعىلاعتهّللا لص هردق عافترالم هتاف غااكي رحتو مطاطي اوداصعللاعرق ضن رعتلا قد رطد (هريغ
 اورفك نيذلااوه.يطتنا) احن رص مهلابطاث(لاق)ذادأ راابملاءتجج رص(ك) هلة مباك را نعملسو
 امدح ا,نينموللاولاتذا ني ةفاذإل باطلا ناف نب رسساخناو بلةنتف كو اقعا ىلعك ودرب هلوق ىن-هد(هب "الا

 "ناد. تدزاءانعم قمهضعد ركذام ىانيال

 ص ردقعل نم هم_ صقل

 هوو لقب هارافكلا
 هنأ ىلع هدثةينلت هيقذ

 هقيل لاك !نمهلدنال
 هيلع هل ةيلسلا هذ-هو

 لاتاكا)مالءلاو ءالصلا ل

 ام_مياغَنورهو ىمول
 ئ-ااناكال مالكا
 ايكظناح ئأ(امكعم
 (مك-ئادعأ ل ءاكردانو

 دك_كل) ءاكاذ هو

 و (مهرئاصد

 (غالبالا ىف) مهرثارس

 ىنىأ غالبلافىورب و
 اهطاواةلاخرلا علس نا 0 :

 را4 وزال رلاع .٠ أن فو )دكت ىلءافوطعءمسصنلاو لو جال ءاذبلاب (م-مءبهذب و ) فو ريغ ن م( هللا نيد راهظاو)

 لك َّق (ىلاعتهنبا نيد :

 ءايلامذد(بهذيو) ةلاخ

 وأليزيلو ىأ اه>5قب

 ودعلا فوخممع)لوزب
 ل (ستعلا
 ىأ اهدب كدقتو نيءلا

 نيل هي كل
 واوىلاهت هلو-ةامأو)
 صعد اككاع لو:

 دقر ( الان: واالا
 اذار

 ةايحلا يفع_ضئكلانقذال
 كا 2س سس سس  مسو زو- (اذ_هنادانعذ

 (تنكوكلوازحو)ءادعالا مالك ىلا لءملاو ءا رتثالا ىأ( اذه لعن مءازح)ةقاذالاودخالا نهرك ذامىلاةراشالاو هحتفو هزمهرسك
 روصتب نمهريغل رك ذاع رس زال ةغلابم اذه ىفو هل عق هنم» ىحال ىأ ( هل هفيالوهو) هل عف هلرو ص ىأ هلعقياغ(اريدشو) اضرفىأ

 نا) ةقيقحلا ليدس ىلء(اونمآنيذلاا«مأابإةمالالابطاخعىلاعت هنآ ىأ(لاقاك )هرعأ ةغلاذغ ن عهرحز ىفةغلابم (هريغدارملاف)هرهاظب
 مهماز منا دنع دحاب نيسنم مان ,وةنانجلاملاونب-ج تل زن دقو نب مسامناو با ةنق كباقعأ ىلعكود ريكأ(ةب "الا ورقك نيذلا اوعيطأ



 ةريعلا ملتناملايد: دم ناكولو مهني دىفاوملداو مكسناوخاىلااوعج راابذك لسو هيا عملاء هللا لص هلال وسر لتعب فجراذا
 امو عنطيبح لت كرش ا نثاو كءلق ىلع ممم هللا اشي ناف)ىللاعتدل وةكلذكو ىأ( هلوةو) بدلا صو_هذعال ظفللا موه سعد
 ةيوقعلا ىأ(هذ_هناو)ةلفغلا مون نمةمالا ظاقيثسال ضي رعتهيفنوكيقازادع هل باطلا ناكولو ةقية- ىأ (هريغدارملاؤههمشأ

 ىأ(اذههياعزودالمال_لاوةالصلا هيلع ىنلاو)رقأامو.هىلاعتهللادحول نورك ن ملابول ”امو(كرشان ملاح ةغرتملا
 هلو هنعرب_او مهوتوأامأ هيفردق ف:_دلاناكو أدم( نب رفاكلاعطئالو هللا قدا هلوقو) عاما اذ نههثم هعأ لارشالا

 نيرقاكلا عطنالو لاق ثمح(ءاشباعداهمي هناحبسهتلاو) ةعاطلا لاذع ةعاطالا نع ىهنلا نم مزليالذا (مهءاطأ هنا هيف سماف)
 نودي رب ىثعلاوةادغلابىأ(ةي" الاموب رنوعدي نيذلادرطتالو لاقاك )هللا مم  قتالةثرح(ءاشباعرأيو)
 2222222 داو د 0

 لتقاساسند_عناكولف مم يدىاواخداو كناوخالاوهجرا مل-سو هيلع ىلاعت هللا ىل_ص لب فىح رأ ل 28 أم و

 يرق[ نأل) ىلاعت هلوةكلذك ) و: ريغدارملاوسط وخ( ٌكباق ىلع ملأ شر ناف :اوق)كلدك و(

 قو | ظاعياؤاضي رعن(هريغ) ب(دارتلاف) بجطوخاسم (هبم-ئاامو) هناسمب مدقتإك (كلعنطبحيل | © ل سس 7
 ىثلاو) سو ةيلع ىلا ]هللا ىلص هلاحال هللاب ( لرمث ان ملاح )هودتو طام>الا نمةروك ذملال الا (هذه ندهدلو 2 000000

 + ا ام 0 1 : . طناكامو) ننملاظلا
 الوهتلاىتا) ىلا هت( هلوة)اما(و) ماسعمإب وأت نمديالف ( اذههياعزوجاللبوهياعيلاعت هللا ىلص | "در ناك امو )نياق
 ىلعدوهيلا ضعبهعناب ا! تازنامئاو(مهعاطأهناهيف سداق) مدقتاعم_هيأرف (نيرئاكلا عطت || 20مالسلاوهالصلا هيلع

 هللا ىلهنا ةي "الاف ستلو مهمالبما نحنا ءاح مهي رادب لو هيلعمتلاىفدصناكف مهنمقاغن || (نيسااخلا نم ناك

 باجا هنعىبنلذرك ذاكرمالاناك ث.>لاقي نأوهوالاوثبرعشتسا ف وهنعىهنام لعن مل سوهياعأ ماقم ىف قيةحتلاو
 اعل _سالوهريغه.لماعب نأ زوالا متو هيلعهللا لص هيد لماعت ( هناحمسهللاو هل اوقب هنع | [هقتاوماردرعات هناةمدعلا

 هله_ةفلاخمرو_ص::1ناو(ءاشناىدرمأي و)هتمهرودصر وصخ لناو(ءاش اع داتي ) نأ هل ةلعقب هنالةةااغا نع هاهئءالو

 ةراشا(ةي" الا) هلوقو هنود عن ىأ ( مب رنوعدي نيذلادرط:الو) هل( ىلاعت لقاك )وهّنلا فدا هلوقك ةلاحاهذههثمرودتءال

 ءيث نمم_+مملعكب أسح نمافو يثنم م اس> نمكيلعام ه-يح ونودد رب ىذعلاوهادغءلاب هلوقل ناش الاله<نااماؤ

 نمناك ل نعد رط) مسوعياعىلاعت هللا ىلص(ناك امو) نيملاظلا نم نو 0 رئاسنهقمسام ىلع

ندمت عيطبالناو مهمارك او مه رقتبءاةحامهو مهدرظد مهملظ نم ىأ (نيملاظلا ديرأ هناىلءوأ تاناآلا
 ةقالخ ىّش 

 نمامو ىدند مهباسح

 ىدن*م_مياعكب ا سح

 ملم ىنامكدولاناع ماهم قدن"الا تليق ةيحانا او-اح وا اوماةةكالذب ماسك ناا اوماط وكنءمهد رطاق 1 لعنانمالا

 ا ا و ما مو ا ا دولا [
 0 5 اروك رولا 00

 ىقىيليالامداقتءاىأ (نفلا ادهنم) مالا امهملعهثايدن أهلا ظفحىأ (مهتمصءامأو لصف) ١ ع
 00 - 1 ع - تاك ءرأإ 4 8 6 5 3 امآو) «(ل-_دقل#

 مهثيذي نال بق ىأ(هوبنلا لبق) مدقنإك نيدلارومأ نمهيلا جداا وهتاقصوهتلاباعلاوديحوتلا || م. لازم مع مع

 (باوصلاو) مهمتك روك ذمم_ْمديىرح(فالخهيف)فا_تاولو_هالاءاملعءنم (سانالخ) || عي 2 0
 5 3 3 عاج ا 3 5 0 2 ممهك ع ىبإبإ-ع 1

 1 [ةودوصعم عتولا) ا ا بم وبلا ليق) ردا نب
 نوطوف قلعتياميفاصوصخبذكللا نمنومو دعمءايدنالا ىفازاتعتلا ةمالعلل دئاةعلاح رمش ىتف (ىفالعخ هيف سانالذ

 نورثكالاهزواوهسامأو ةيوثحللافالخروهمحلا دن ءرئابكلا دمعت نعاذكو عاجالاب هدعد وىولا ل.ةرقكلا نعنوموص ءممهنا

 ةبح ىف يفطتوةمقلةقرسك ةسلا ىلع لد.امالا قاف الابار وسزو ةوهعامتاو لامجللافالةروهجلادنعادعزوجفرئاغصلاامآو
 ةلزتعملابهذو: رييكملا رد_ص عانتما ىلع -يأ دالف هل .قامأو ىجول ١ دع هلك اذههنع اوهتنيفهيلعا اوه نأا وط رتس|ن روعه نكل

 هايدنالان ءلةناذاذهر رقت اذاة سلا ىلءلادلار ئاغ_صلاو روجفلاوتاهمالارهعك ةذأا بج وبامعنم قحلاو اهعانم هال
 هرهاظ نع ف ورصفرتاوتلا قد 'رط ناكامودودرذداح' الا قد رظدالوةنمناكاذةيصعموأب ذكر عشرا مالسأ اوةالدلا مهماع

 نوموصعمم#اباوصلاو) ةطوسملاب ةكملا فكالذ لي صفتو ةثعملا لة هنوكوأ ىلوإلا رت ىلءلو>.ذالاو ناكمأ نا

 وأت ابثالاو جمييبتلاه



 ( هتاقصو)ةتقيةحوأ اموجو (ىلاعن هللا تاذ فرع( :لهحلا ع نمهوبنلا لمق]نونوصمنوطوم#

 ٌكيككنلاوأةخنؤؤو (كلذنمئئثىفكيكشنلا) نماضيأنوموصعم( و)اهمأيتنولهكالف
 تادجممت -رطف نال هتافص نم ةفص ىفالوىلاعت هللا تاذفك شمه سغن ىف عقبال ىأةلضافلا وابفطعلاب

 امنامالاه.دا ار-للاو ناميالاالو بانك لاامىردتت ذكام ىلاعت هلوةامأو نا؛الاوديحوتلا ىلع
 نا ناب لولا نم هأوتوةعب رشلاعو رف مووت :المملا جوك هيلا ك3

 سمشلا مرهظأ |ذ_ه 94 :معل نأ ه- ءاعنأكو ةمدعلا هنماميف قاطأ هنا ل يقام هح والئةمصعلا

 ءاك-لاد_:ءوابتذ ىنلا هللا ناخالن ا نيملك-ةذادن ءةمصعلانأر رقد دةودرب ضد ىذىلع قال

 ة_ءاطالىادلاو ىصاعملا نعرحازلا هناف نساغاو جئابقلاب هلا نمةل_صاح روجفلا نم م عنو ةكمام

 رود ص نععمم ”عياممد ست ندم ءلاوأ سفنلا ىفة- صاخةمصعلا ل ةوىفلالا جولا,ءاس دنالا قدك امي :و

 نوةاكمم_هو رايتخالات6ةلتادتسملامئالباوثلاو حاملا ق>: .ااماذك ناكولهناهابابو ب" ذلا

 وهو جل مري_غاهمم عنام اخو أ ةيصعملا ىلع هردقلا مدعةمصعلا مامحلا نيالرب ر حلا ىفو قافتالاب

 ةيادهلا قإك هانعمو رايمخالاءاقرأ ىذتةملاءالثبالا ىأ ةنحملا ل ءزتالةمدعلاىديرتاملالوقل تسسانم

 نعهرح 7 و هل_هذ ىلع لمح ىلاعت هللا ن مفاعل ىهىللب ةءضعملا ن نعم زجعتالو ةعاطلا ىلعربكتالا با

 4 021 رلا نعد رالاح رشديمقتلا قلاقىفا رقلاةمالعا] نا لاو العيال ةيقكت رام رام الاء م هرمشنأ أ

 لحرلا مدعمسا وهعانتماو ىذالا ناظمنعهدعل شحولا ص عمل مصعلا هنمو عانّمالا غل ةمصعلا

 2/421 ةيصعملا مدع ههدحأ نين همىلعةمصعلا نوقلطي عرش لاو[ جوةيحو زل ةوصعدن و ال

 نودرفكللا نءعةكمإللاو ءايدنالاةمصعىفاثلاو اهمام همصعلا ن نمكلتفءاعدلا قمه وقهنمو

 رقكملام 1 عريغءايدنالا ةمصعريسفتن نمديالو ناميالا ماودي قالا ىلع ىبأ ”اهنلانا عمرشتلا ركل

 كلذ امال ا راك ريغان :2 نا وام دم اوفا وقعصا ١ ح4 -ةمهللا مو

 ةءدبالاةداع_سا مه هر دقو رقك- !|نعو هر دقو هئاضق ىف مهناص هنأانا ىلاعت هللا مالعاب وهام مهزيمتف

 ىهنت :امعمددإ ولك نودةمالا ع و كك الحا وءايدنالا ةمصعوهىفاب رلامالعالا اذهايش ةمامتح

 ناسنالا ل ع نوكيلو ف تكلا ىلا ىذرانيناَموهودضعلا نمذوءتاموهوت رعت ىأ (تلصاح ذي
 دقوى عامه (راث ' الاورابخالا) بغارلا مامالا هيلا راشأ كه: وقىنءعهيدض ءليقشل ل هدامّعأو

 دارملا سلو مهرساب نياسرملاو مهلك (ءايدنالا نع) دحأ لك د:عءةقو رعملاةروثاملا مهتافصو مه اوحأ

 نع) م-تثربت ىأ (مهبيزنتب )بصر مهريغن ءوانهردقن ذ مهقجىفو مهْمم فرع ل مونع ل قنهنأ
 مهتدالو نمزعا دثبانمىأ(اودلوذم) اهب فصنا ناةصقنملا ةفصلا ىأ :ةاوهمداصب( ةصيقنلا ذه

 مهيمزنت ىلع فوطعمرحاب ( متاشنو) وحلا بّتك ىف فور عمد نموذمىلع مااكل او مهرمعرخ آ ىلا
 (ناب ءالاو) ىلاعت هللان , لرمشلا مدعوهو م( ديحوتدلا ىلع) م_هوتاك مهبابش نمزال وقل ءادتباةاشنلاو

 عبج(فراعملاراونا قارشا ىلع) ىقرتلا ليدس ىلءلاةثنالل(لب) هب ناسيالا بعام لكي و هللا
 اهر ع هطدرشو :وممماهرا ونأ عوطساهقارم ؟اوهن قاع“ هام لكوهناهصوىجلا_عت هللاةفرعمدارما اوه 3 عم

 ىأهداعسلاوح وف ىتلا ةبيطلا ةحث ١ رلاةحفنل او(ةداعسلا ف اطل أت احفن 9 مهاوقأو مهاوحأ ىف

 قونوكلار طعيق م-ممم دعب بيطةحئارباهتاراسأ نمم-مممج ول .امهبشفنيرادلاءادعسمهنوك

 لوالا مسةلا ن مم ىقاثلا_ راملا قهيلعانممناك ( افاوضرءتنالاتاحفن رهدم ايأ ىف هللناثيد- 4

 ئى هنادحأ ناإ:ريغدحأن ع(راببخالا لهأن مدحأ ل ةنيرلو)همهرظ ري : ار (اذهانب تكن م

 لها نمْهوَنلا لق
 (هتاه_صو ىلا عتهللاب
 ةيمللاو ةستوشلائأ
 ةيناضالاوةيلعغلاو
 وأىوروثكك-كتلاو)
 ىلوألوالاو (ككشنلا
 نمؤئثف)دد رمل اوان عمو

 هناهج عيج نم ىأ(كلذ

 ةيزيدلاد ومالابةقلعتملا
 تدضاعتدةو)ةيورخالاو

 ئأ ( راث”الاو رابخالا

 ءابتالاترتاوتوتنواعتو
 مه( راب ءايدنالانع)
 ىأ(ة_صيقنلاهذه نع

 هنن تبرع لها هصقنم

 م4(|و ءدلوذم) َة 45 رعملا

 وللا لبق نوموصعم
 َر اردالاورفكلا نعاضنأ

 (مهماشن و ةيصعملا ىلع

 متر طغو مهتقاخ و ىأ
 ديدوتلا ىلع ) مهتدبرثو
 ىلعأىق ىأ(ناسجالا و

 هبقانموناقيالا بتارع

 قار هاىلع للا )ناسحالا

 عالطا و(فواعلاداونأ ||
 ' اسفل فرا وعلارارسا

 (ةداع_لا نقاطلا
 هدانزلا فارشاتاحشرو

 اَثبلا قهيلعامناك)
 (لوالا سلا نم ىفاثا
 لاص#ال-عذىئقىأ

 أماكن نم)ةب_فكملا

 لقال ال , لواذه
 نهال ىأ ) راسخالا

 راربالا مال ورافكملا

 سانلا نم(ادحأنا)

 لءجىلأبنتىوربد(ئنرل ا
 يسانثتسالاماقمىفايدن 0



 ةلاسرلار اهظاوذو.ءاار ووطن ل_بفىأ(كلذ لماع ىلع صاخ. فطع( كارشاو رفكب فرغنم) مما عرب ا ىأ(قظداو)
 ةمصعىلعى 0 يادوب مارملام اقمؤتباثلاىأ(لقنلا) )مااكلا نم عونلا اذه عجرم ىأ(بابلا|ذهدنت و)

 هةيصعملادار ها صعد نمءايدنالا

 ضر -غتوقف(هلنس
 اناو)هلي_كت غيلمتلا

 مهو(اشإ رقنالوقأ
 دق)' ترغلا ل ئانق:دع
 ةالصل اهيلعاتيدت م 7

 (هترعناام لك, مالسلاو
 تردتامعيمحيهتمذ ىأ
 ةيشااىلا هثحسن نمهياع

 ةيتعلاديدشم ريعو

 ممالاراسفك) ب باعد ىأ

 (اهتكمأاملكب اهءايننأ

 تياعملا ندم ىأ

 ىأفاقلاب(هتقلتخاو)

 ب ن-ههعرتخ أ

 هللا صناسم) تااشاأ

 هنح مص ىأ (هيلعىلاعت

 رح_لاو نو ذحلا نم
 ءارتالاو لعتلاو رعشلاو

 لاشثماو هال اباطو
 فاقلابةخست ىف كلذو
 انملا هل و) نونل الدع

 راسفكن-عىأ(ا اورلا

 لسرلاقنعطاانم مثالا

 (كلذنءىث ؤدحتلو)

 ةءاورو ىلا صن نمىأ
 د_د>اول مسيغل) قالا

 نوكي نأ ل متح ( ممم
 افاضم عقوافرعمدحاولا
 ارييعت نو :ناوهتلا

 دحاوأو د لوعقم

 7 اك)ن هلك نع ىورب د( "ين ,عرفنت بولقلا ناب) مهتماهعوقور ب قت ىلع

 لوه# وهوكلذلهراتخاو هنلاداشط .داىأ(قطصاو) و يعل

 هُو لقىأ (كلذل_بق) ماعلا ىلع صا فطعنمرهو ( كارشاو رفكبفرعزم) اضيأ
 لاو ةةرعمبأب ,ىأ(باج لا اذ ه) هبه وهيلادنتدامىأ ل وع عم منا (دن5 مو هن :[ةطضأو

 ىلاعتهنأ ىلع لادلا لقعلاهدب هذ وراث " الاو رابخالا لهأن ء(لقذلا) مالسلاوةالصلا ميل عءايدنالا
 قئاومىلةءلا نا ىلع ]دبا ءهبقعا ذلو رص ادار ١ سدلف كلذك ناك مال هنو ءاهعلخ نمراتخال

 ىأ( رقشت ) ةميأس اال لوقعلاو ( (يوأقلانا) وهو ىلهع لي ادد ١ و ا

 هنداعدا رااودق 3 رطوىأ (هليبسز كرم لاو رفكلاةق- صىأ(هذهتن 5 رغن اهم رك

 هناالاةؤمنلا ليقر رثكلا نءممتهدعمدعز وخل كلذ ىف فلاخنممممناىلاةراشا هي :ناىل .ةهنأدو

 فقاوملا ق واق سافالوا ارئاك ثعدهللا نا عقيل ناوالةعهز وج هنأ ىنالق ام لا نعل ةندقو باو هد سدل

 كلذدي هاملالقان :(لوقاانأو) مدة: (ماهدعب وةوبن :لا لبةرفكلان عمهتمصءىلعةمالا تعمّتجا

 ىزأ را .ءالا فىمرلا ل صأو هيلع( هنرتقاام لكي ملسو هيلع ىلا عن هللا ىل_صاند 2 .:تمردقا رقناز

 هنأ موق ل_ثم ةصيقن لكل هد ىفنوهتمذامادار ااومح رااوئذقلاو عشا يقع ناو رت اروهشلا

 حقن( رعو) هيلع هيرتفا ىتح مهتوقاتعسوىتلااهتأب ركفمنمامُ كلرتتا مىأرعاشوأن وذوأرحاس

 ىأمهئايبنأةخ-ذىفو(اهءايبثأممالارافك ) ةلمهمعار وةيتحتلاةانثملاءايلا دي دشتو هل مهملانيعلا
 ومب رباعت م 2غ وةوراعلان م4 ع ارا او مر غتر عضم الاله راعللمه هو ميس

 تراعسنمو ةي ةملختل اوتال_هنالا ربعلا لع ىأةرأ رايعلااوطاعت لمقو راعلاا اورك اذن هانعم ل_قنالق

 مور ودص 0 وم- ةرستى أ ءممكم|ةخسن ىو( !مكمأام لكي )مهو ريع ىنءملاق ىسمتن ةادلا
 هلل قيسريغنمهعارتخائذلا قالتخا ل صأو مهي سلا مهقصو مهيلعتب ذكو (هتقلتخاو)

 مبيذكت نم ةيهلالاب هكدا نمو ريغ قوم ركل هنا 1 ىقهركذىأ(هيلعهللا صناع)ب دك لكم 3

 نمؤئفدخإو) هراكنا نكي لان ركب اق او رلااميلاهةلقنوأ ) ناتوملا عا 1 و
 ىأ(مهممد_حاولا ريبعت) هلوقلتاو رلاهتاةنامدارملاوأ هو رملارابخالاو ةيغلالا بتكسلا نمىأ(كلذ
 ا هك رتئأ(هضق 70 عقصوو مهملب راعل مهتيسن ىأمالسلا وهالدلا مويلعءأي هنالازم

 سل 9 ءامسنالا ن نم هنالد-اولالعضا 0 الاف فايسلا نم موللعملا ربعنا اعجا ر ريمضلااذهناك ناهت 8

 || هقرعأفر أ.خالاو ةيحلالا ت رةك-لا,كلذرمسفت عدة مخي 4 ضرقلاىق د رطىلعنوكي نأالا مهلا ةملآم 0

 هياعيىلاعت هللا ىلصىننلا(ناكامكرتب)ءايبنالا نمدحأ مذ ىأ (همذب) 8 وريم هوهحم ونىأ (هعب رقتو 0

 ىأ( اوناككل لا ذه ناكولو اول هذاك هند ام عىلعىأ (هد هنأ د) مهعمعمتجاو مهقذاوىأ(مهعماجدق) لو

 اهتدابع ىلع ملاكا اومناك ىلا مهتف آ ةدابع نءهعوج رب هج ووو ربيعت ىأ(كلذب) ممالا راقك

 ءابلاب(هنولتي دز هو رمق م ع-يجح ىلع هلني م دقمهرك ذل نيع ءراسم ىأ نمد امهمعار ولادب( ني ردابم)

 انولم نولكر د صمه يلا فاض مرعمضو نونو وهددشمور وسكمواوو نيدحوتغم مالو ةيقوفةانمهوةراحلا

 هن ريسعأك لاوحالا نعد زو ةرفصلاو ضايبلاكنرالانملعفترخ آل احىلا لاح ن هل ةنتوريغتذا
 كورا د و1152 ىأ (هضق 2) هن قاعتم

 نَد ىأ(هعب رغو) دابع متلي ناكامدعب مانصالا نمىأ (4 رن كري

 هرغ- لاح ىقولوهرمأ ل وأ قىأ (هيلع) مهقذاو ىأ(م هةماحد-ةناكام لري :( مهتم دحاولا رييعتب قاع م(همذب) )خيب موو
 داوطاب ىأ(كلذب) رافكلا ىأ( اوناكا) نيقيلا باب رادمح ولف 1انسدلل فااخغارعال ١ ىأ(اذه) مهمم ردد 1 (ناك و )

 هلاقتتا 00 ريغل ”ىأ (هنول : و هرعم ممغل قد رييعت ىلا نيع راسم يأ (ني ردابم) رك ذاه



 دبعيناكاع مهب هلز .ىهولىأ (موخرب وت ناكلو) خيب وثوهعب رقى عنيادتسمىأ (نيجتم) هريدوبع :ىأ(هدوبح»ىف]

 نعم ميني هسخيوتنمةجحلا ى) نما ىأ ( عطقاو) ةبسنلا ىف عنشأى أ ةمجعلاءاظااوه اغلب( علتذا)ةونلا ىوعدلبةىأ (لبق
 مهم لح أ خيب وننعىأ(هذءضارعالا ىلعمهقامطا ىؤلبة نم مهؤانآ دهن ناكامو) هللا نو دنمنوعدب ىلا ( موته آمهكرت

 هيلع نورتغياوناكم هنا( هنعاوةكسامو)مهمعىأ(لقنلا ناكولذا )هلقنىلاىأ (هيلااليدساو دحتمل مهما ىلع ليل د) هللا ريغ دامه
 ىلاةبعكلا نءاهفرصىأ (ةل-بةلا ل وكتدنءاوةك هلاك ادو هش ماقةحماليدسهيلا اودج واذا فيكما دوجو م هيف نكيلام
 ١+ ةلمقلا ل د وك نعىورتو ةىكلا ىلا نمدقملاتْنبَن كو[ ندعم تن
  ييبحبحيييححييبيحيحييححححسسملجل سس سيسي

 ىف) ماعطلانماناولالوان:و ثيداحالا نم ناولاىقأن ال_ةلاقي ب غارلا لات عاونالاو سانجالا نع

 مهالوام)دوريلاوأ ةكمر افك ىأ( اولاعو)

 اواكىتلام_متاقنع
 ةسكلانمالوأ ( اهيلع ْ

 3 0 تا 2 !دلدلاو ة جلا نيهيقم ىأ (نيجتحم) هلوقب ىناعتملا هنوني قلعت هديعنامىأ(هد 2
 (م-منع نافع 0 0 )ا 0 د ووعم نعل رصاخ لاذدبعتو رابوا لهديعت َ رات نيد ىلع رقت ال
 9 ا رهاطأالل-ءقن م مهكر ند معمب) بذاجتلاوأ ع زانتلا ىلعامبيفهيلعلضفماوه(هحيب ون مرا الي تنعي ينال نالاعأ[ةجهاى) ضنا راع -هماطوب عاوز ديو "الان انا ل هعل اوهع 3 ىو ةءاظفدش أى أ ةمجعمءاظوءاغب ( عظنا) هدو تبق ىأ(لبقدمعن ناكاسم) ءاهقسلالوةيسسهوقد 5 5 0 7 فاضمر دس“( مزيهنب) ال ةمآ لكرافك خم ونىأ هلم وخوب وت
 هتلالج ىلع عجأةلاسرلا وهو را ودل 0 ا اذا لس رتل ال 02 يي ار او د م ا 0 ا يل ا رتنعوأ مهكر ن لرتومهتلآ نع
 ماما ىلع ا 2 2 : 9 2227 0 دامو رىلعمه+ : - قرهظأو ىوقأ

 ا لا و راع ىلا (ناكولذا) رثاو رعخرأ
 ناكو ركذلا م د ناكو 0 لا ىلا سدقملاتدب نء(ةلمقلا لو 5- 0100 فد(نع) رات تا م5( هر 0 ىدلك لل او ردايلب (هسنعاو ةكسأم) كلذمهلقنول( 9 دحأهلقنيإ اومن م عجاجتحا مهدعب
 كا رقلا 5 ايالا ماكتيال م ا رمدىأ(مهل 0 : نارا محلا ل ويلا هلا وههعس رح اوعنش وهنأ 1 و
 0 نيم ركسلا دبع مامالانب يح رادع ماما وتنال ريتا كا كا اا ريفتلا ةرشععب رأةن-. ىفوت 0 قو وتم ل هفسميلع مزاكلاونارعلا ى( معمل 1-5 معرمأ ل وأ ف(ابماعاوناك ىلا
 ىريشتلا مساقلا ىلالو ةملع ومس ىلع محا ةلارا بحاسي عب جا اا نانا الج رصنوبأذاتسالانراوع
 نش راد عممسارجا ل دالو هدع هور اهديحاو» متك عد راةهنسؤف وب نيم رحنا ماما ىلع 0 رخخه_ةمامأ وهذه 1 و

 ا م ريغل هوم مولعم سد نعمات ولامسجاءإإ وه ع رآ نصِحشنا ليقع و هل لصأال ىغاقلا ديا اروصتمم دبل | يال يا د ل د يسار تو
 ىنا دلا ع فاداخما هللابل_هجاةصيقن نعالتوبنلا لبة.ئااب هلا رشالاو رفكلا نءىأ(اذهنعم_هييزم ىلع) .دارع
 :رمعلا بعوشم ناكو نمانذخأذاو ىلا عت هلو#ي) اضاكلذ نعءاهزتم ناك ناوهدعب أمل هتدسا:ممدعل ْىش ىفكشااؤهنافصو

 دو يا

 تاق 1 ف درغمةدانعلاب همسصكل

 هللادبعهمسارخ آدلو ناكارواجم ةكءةئامعب رأونيثالثو نين: اةنستامةوالّلاو ركذلاب

 ةةاموكتامعب رأوهرشع عد رأ ةنسهدلو منا رقالاة ل ءاعمولماعب وهمرت<دلاو ناكالوصأو اوقف ةمالارباكأن مناكو هدالوأريكأ

 كشيا#لا لامار معا ىلعتو هناحبهئلاوايضادادحأ مهيذرألومدالوأ نم هتفرع ىذلا اذه ىلا لاقةئامعب رأو نيعبسو عسبس
 ىأ(مهتاثيمنيودنا !نماند_خأذا اوىجلاعت هلوقب ( رفكل اوّل لرش | نك و ذامل ثم نع(ادهنع) مهتحاستءا ربىأ (موهيزنت ىلع)

 مزعلاولوأ ص خش مرع نباىسعوىمومومهارباو حو نموىأ(ةي'الاك:هو)ةنايدلاوديحوتلاىلاءاعدلاوةلاسرلا غميلبتي مهدهع
 هدب قى والا روهظلاعفهرونوهحور مدقتب هنو, ةقيقح مرقتلاماوهتنر مظظعتلامال- وهيل ءىلاعت هللا بصانيدن مدقو لسرلا نم

 ادهلءاوام لع يأ اظيلغاةاثيممماندخأوةي'الاةمثنودوهشلا رحاةمدو> ولامدق:مهيئاغلا لعل كو وقءرمهعرش او هرعأ
 قائيملا



 ىلاعت اوقىلانييدنا| قامرمهللاذخاذاو ىلا«: هلوة؛و) حابشالا لدأ فامرمموعن ءدص ىف صاخ قائم هك ناكوأ حاو رالالاعو

 لوسر ءاجمثةٌوبن ىأةمكحو باّتك ن مك ادن آال فانا ر قواه نطو -ةومالالا حتي مكةتأ أل ىأ(هنرصختلو هن ننمْؤَدل

 هنن :هودل معما1 قدض»

 ١ ىلاعت هللا ىلص انلوسر
 ه صوص مل-سوهيلع

 مظعتلل نيوذ:لا نوكيذ
 ةالصلاهيلءهنأهديرتب و

 ىدو «ناكولل ةمالسااو

 ىعاساالا هعسوا ام

 لمد < ىاثيملا ادهم

 نوك.نأءانمهدقاويف
 ىنلك ناله: < ولج

 هنأدعمس هئاطعا ْنه_-

 هيد هولا ء] لاش
 هذ_هىلع ة-عيملاذذه

 (لاق ركعباتملا وةققاوملا

 ىري_ثَقلاىذاقلاىأ
 ىف ىلا عتهللاهر_هط:)
 قيليالامةط اما( قاميملا

 ه-طاحاوهردق م رك
 هرمأ مظعت بسانيام

 هللا ىأ(ذخاب نأ ديعد 9

 لق ق:ثملاهنم) ىلاعت
 قائيمذخاب مم هةلخ
 هرمصت وهن نامالابْنمينلا

 ه-آ-
 هب وةوةنبدهناعاب وىأ

 (روهديهدلوملبق):مأ

 زو و)ةليوط ةنمزابىأ
 ىوربو (كرمل هيلع

 زو<قرزوي وكلا
 وأ ةحوةملاواولادب دشن
 هريغوىأ) ةروسكملا

 رثابكلا ىأ(بونذلا نع
 ىل_ءرارهالااذكو
 دعمت ملاوهاذهقرئاغضلا

 لاحللواولاو دعبلا ةءاغ
 هلعلو ىريشقلا ىأ(ه«ءااكىءماذهدحلمالاهز والام )هنم ٌكرشلاو رفك-لارودصناكماىأ (اذه)
 ةخسن:ىقئكدردص ىأ (هباقىشو) سنأن عمل_بمهاوراك(ليرع-جءانأدةو)ازومتىأ(كالذن وكي فيكف) مارب ضعد رصتتا

 ”ةلعابين ااديشلا نوكأ (ةقلعهنمج رخ”ساو) هبلق نع يش ةهع رصتهلخقناملغلا عم سعاد وهود در هلاحىأ( ريغص)

 هىدارملال يقو ريكشتلل يونّلاف سذلا اذهدارفانمدرقلوسرهدارملا لي فهنرصنتلو 2,
 001 سس سس بسس سس سس سس سو

 مهارباوج ونمو 17 الاماعو لاح مومدب وانديب ثيدحلىفدرو يك لمحل هلرييعتس كده ءللريعتسا ١

 هللا ىل_صاخيدت مدقو مهةرشل ركذلابابءالؤه صخو اظيلغاقاثمم مهم ماندخأو ص رمز ىسعو 50

 ةوعدوةلاسرلا غيط وهم-_مماعدخأ ىذلا فايملاوءايدنالا م: ىلع هل طقوههرشأ ملسو هءاعىلاعت

 م-هروهطظ لبق ميل ادهعاذاهنانيهجولاد> !ىلءلالدةسالاه+وورذلاملاع ف ناك هنا دهام لاقز

 مال_صأ اه.اع هأوذ ىعموهو اهدعب وهوبنلا لبق هلام ممعرد هل فيك -فهدي>ونوهنيد علمي

 ( هلوةىلانييدما | فاثيمهللاذ_أذاوىلاعت هلوب و) ثيدلا ةرطقلا ىلع داويدولو ءلك مالسااو
 م-ملادهعت(هيرصتةاودب نامؤتل) معماال فد_صملوسرك ءاحمت ةمكحو راثك نمرك دن 11 ذل

 مهوقل ك-ءايدنأمهامسوأ م_هئاردنأ ركذب قدك او فاضمرب دقت ىل وهذ مهدال وأىلاوأمهسفنأ
 أمقىبسلل ناو ة." الاون_هىلءمالاكلا انمدقدقو ملسو هيل ءىلاعت هللا ىل_صدم نمةوبنلاب ىحأن حن
 هرد_قىلءد ى.اءالا عودرنو هارب ىأ (هللاهرهطو) ىريثقلا (لاق) رماميف امص لقسم تقلا

 نا)ةميلسلا لوقعلاد_:ءدعبلا ةياغ(د_عو) لزالاملاعىفم هلع ىائيمادخأ نيد ىأ( قاثمملاىف)

 هلكنيدلاروءأو ناءالاب كلا ىترثولا دهءلاو( قاميملا )ل_سو هيل عىلاعت هللا ىل_ص(هنم) هللا ( داب

 نيطلاوءالا نيب مدآو رذلاوحاو رالالاعىفهر وهظو(هةاخلمق) نياسرملاوءاينالانمهناوخا اذكو

 ىلع (هرصنو) مل_بوهيلع ىلاعت هللا لصد م ىأ ( هيناسمالاب) مهيل ادهءاع(نيدنلا قاثيمدخأب 2

 مسو هيلع ىلاعت هللا لد هيدالو ن امز ىأ (ءدلو هلق ) هنمأن منو ودعت. ةهنامز كردأناهئادعأ

 : لدنك لي والا نامرلا درك عج (دوهد)

 ناسحءالابم--4نامزل 0 ىدعس ىلهشفايارهدنا

 داب ىلءفوطءمبوص:موهوزب ود>تلاوأ زاوحلا نماضيأ اهعرحت زو<وواولاديدشتب (زو<و)

 رئامضلاو(بونذلا نمهره_غوأ كلرشا|هياع)ز ود وهو رب دقن هعقر ز وح ءهرخ !ىلاز وك ناوىأ
 بونذلا نمهرعغالو كلوش اءايدنالا نم هرمغىل ءالوهيلعز والف ل_سوهيلعىلاعت هللا بصهلعةدئاع

 دعنبوذلاو كلرشاارب و2 ىأ(اذه) < وقل اهعرش ةماقا وناميالاب مهقلخ لبق مولع قاثيملاذخأدعد
 : ة(دحلم) صخش(الا) م«ياعوهيلع(هزوكال)ئثورعأ ىأ(ام) ماع قاموا ذخأو مهئاقطصا

 (همالك ىعم)ر وكذا |(اذه)هيفةقيةح رادو ا نعليملافعاشودحم أو دحلاةي ليملكل
 ىرخأقوكلذفءكوة>--:ق و(كلذن وكيفيكو)لاق رك دام ىلع هلال د "باوك ريشقلا مالك ىأ

 ىراكهنالا بجعتلا نعهب زور الا اهياععقو ىتلاةميفلاو ةيفيكسلا نع ماهقمدا ماوهو فيكسف
 ةلاحن عم _ةنيالئرما لك نال ابيلعن وكي ىتااه-:ااحراكابهيلعرك ةامزي و>:ل ىراك_:اوهف
 هراكنا نمىوتأ ىناهربه_> وىلع ةيانكهدوج وراكنامزأ هكلطاخ ركنا اذافا,ياعن وك ةقصو

 (ليرب_جءانادقو) ركذامرب و>ءلهراشاكلذو هللا نورفكت فيك ىلاعت هوة ىفهر رقامءادتا

 دنعوهوهرغص لاح ىفىأ (اريغصهبلق ىشو) إمةياو رفو سنن عمدقتاكمالسلاوةالصلا امهيلع
 ةقلعلا هجر دمتم مد نمو ريغص ةعطق ىأ (هعلعهنمح رخدساو )هل يصقت مدقت ام ةمياح همعض م

 : ةورعللا

 |3* ا



 نمش سط ىف ل ربج ىأ ( هل غم لاح ْنوك-:هلماك ةراهطالا ةلاحملا نإ :ىلءاهانكرتولدر ودىأ(كن«ناطوشلا ظحاذهلاقو)

 م ىروثلاب اناا د اوئروصلاب اد اهنعسهذىت> مزز ءاعسهذ

 ىقهبدصت ىأ(كنمناطيشلا او (اذ_ه)مالسااوةالصلاهي اعل ؛ربج(لاقوإةفو ر رق

 نموريغك ل دسهملع هامل هدا رخامق هإهيقلد هام هلومقل كرهغن :مدرمسل ىذأا مدآ ىب له دوعن و هع و

 نمعما نمالاناطاسم- جاكت سب قدامنا للا اوتلمالنسلااوةالصلا ميل غايعثالا

 ىأمدق5 كرت ”وكدااو مم زءاع(هلسغم) سدت :مالك ه.ةمدقت ةغلامم انا سن اهلعد ونبواغلا

 مدقت دقو هيردقي كلذ مسجىلاعت هناوأهي ةامهرا رة كنق (انامياوةمكحم' المو) ىف : رشلاهملق

 هناعأاد او 0 هوةوترهتشاىأ (ترهاظت م 1 ارسالاة- صققالصقمهن لعملاكلا

 ىأ(أد+ مارا هةأ) م2 سا رار تو دعو 1 تاو هياتم هنا لكس اقل رد را ا

 رهظأ لوالاو و ناكموأ نامز م. اءأوحت ءمرذصموهث هنو د وةرع ًاءادّتباىقةدراولاةح- كلش مع اع: .داحالا

 ىفكءقويو وتل ماعد, _ثرال ىألوهجال ىنبمةددكلاة١ >وم لا ةيناث , جس ةةو هلوأم هذ : (كياعهيشالو)

 مد _يلعءايدنالا ق-ىفاهماهمالاوعفديف عرشة جمد _-هو م 5 نا هلوقك سذأ و ةهمش

 ىأ (م-هاربالوقب ( هناق_صوهّللاةقرعم قكلكلا نع مه( رع 1:قهمدةأامعل اامماللاوةالصلا

 ذا (رمقلاو 3 اعلاط هارذا( تكوكللا ىف) ل ل-هللاه. .اعنجا مال ااوةالضل هيلع ليل |لوق سدس

 0 ا مهاربال عوام ةهجتىف عقتالىأ هنأ الاربك أاده(ىراذهسمشل او) ازاممآر

 ةالصلاه. لعهناوهو ىو رامىلاةراشاكلذو مزعلا قواراتك موهوابر سكو كلا ذه ىلعهةالطاف

 تلاقىنأب رنذلات ءلوبأ تاو رنذلاذانأتلاىفر نمه- ماللاو برسل ا ق ناك المال_لاو

 هونأءأن مم لاما هريعاو كتب اوه ضرالا لهأ نيدرمغت هنااو" دحت ىلا مالغلا هيبالت اق 0 |

 دياللاةةةح راساهريغوالب ارظنقءاحر خابر لا نمىناح رخأ هل وبال لاو م همطلن كلذ ل ثم هأل د

 دة فرو ا ىذلان الاقف ضرالاو تاوملا نا فركف ةواهيقسنو اهمعط :قااخ نهود

 هللاهس صقامرخ آ ىلا فراذ هلا ةفةعلا طةرهزلاوأ ىرتشاوهو علطس 5 3 ىلإ ارظن مهاوس هلال

 هناق) هآوقيىل اعتهلادهجرى غن صارخ [ ركل هذه ناو تيل اوراركالا له درك ماذا ل

 ىدلاى نكل مد: (ك ارغ_صادلءىأالفط ناك اذالةطرد_صمو#(ةيلوقطلان .قاذه ناك ل ةدق

 5 ءاوقطلات ناك اذا ةلاقطو أ وهط لةطلاقي هنالةغالا لهأ ن قةقةع لعد ممعل ن نميهريغوغارلا هرك ذ 2

 هل_ص 11 درر طا اضاع ل21 ناز داس سرع 4 ابهيريصتىتلا ةمسنلاةايل باةحالاردضم

 رظفلاع ني :او) ك4 ا عفقو هل عاد قب ىلاعت هللا هر ف:_صملا ناالا هللا ةعَأ نم هرمغو ىق ىتثوررملا

 هموقىلع مهارباا هاتين 1 انتح> كلت وىلاعت هلوةلهدو> ووىلا عا ' هلآ 4 ءنادد وىلع (لالدةسالاو

 حناصدود وىلءلالدسالادارأ لد هلاقام ىلع تامد ريسغ نموزعم ءءء ,ا ف( فيلكذلا موزل لبةو)

 هيلع 3 *ءىرملبال ولم مو هرغص قهنمُكش رودصةت 'اًضطدال ف يعّضبا وج هنأالاريغت هيلع ىردتال مدق

 مالكلاىف هلاخداف :رخ آنا وحهللا ريغهدابع ىف مهةطخ ىلع هموقوهن وبالا م يمقن هن وكومالسا او ةالصلا

 هلا نء«وهو فذاح عج (قاذحتام ظءمسهذو) هرح : [ىلاراغذلا» ادن او لوقا هنافانا ب سانم ريغانه

 هرد-ةعبال هل ؛انزاو هلءقام_ فع_ضولا هر |(نيرسفملاوءاملعلا نم) ربك [ىنعكمظعمو مهفوءاك ذ

 اني لا نو ا ماكس ) هرخآ ىلا راد - هىأ(كلذلاواما) مال_اوةالصلا هيلع( هنا ىلا)

 ةيقوقلا ان ؛لاب تيكمتلاو سك اوكا نود_رعباوناكممنال(4-مول) ى”الافوطعملاوبساني و
 هقذع اذاهّ 9 لاقد : عب رقتل اوموالاو هو4ةرقو# *ةانةمورخ اومن اسةيم د ةانثمو فاكوةد- حوملاو

 اناقتاواناقياىأ(ةمكح'المو)
 اقيدصتىأ (انا؟او)

 هداعاو مالم اناهربو

 ناماغلا ءاح وهناكمق
 ىعل هكماللا نوعسا

 دقاد# نااولاةفهردظ

 وهو ؛ولسقت سافل
 سنألاقنو.الا عقتذم
 ط-_,خارثأ ىرأ تنكلف

 جيباصملا ف اذكهردصف
 ترئاونىأ(ترهاظتاك)
 رابخأهب] ترفاظتو
 ءدب ثدداحأىأ د مملا

 هنومنرات اروهظوهتةلخ
 رارسأ ىفهثعن ىهتنمىلا

 هيلعهنا ىذكالو هتلاسر
 ى-ثمال_ىا اوةالصل |

 لاحىف ةرمنينرع هر دص
 هنوص رمل :ءدأم_ص

 جارعملا هليل ةرعو ةهد 5

 ملعأ هللاو مدقتام ىلع
 كنا سدس ا الو د

 ئ]ة وتلا ةدجرلا
 رمالا( هم ملع) سلي ال

 ََنَ ةمصعلاس دوصل َّق

 ةومدلا ل قةيصعملا ع

 ْ مي- هاربا لو-قي)

 رم-ةلاو بكو_كلا
 (قراذتهي شمسنا
 هانمدقام ان هرهاظم هناف
 كَ اوءجاو هقالطا ىلع

 هري-ك لاحق ناك لهنا
 قاذهناك ليقدقهناف)

 ءاد_تئباو ةيلوقطلا نس

 ىأ (لالدتسالاو رظنلا
 نينقتملاةرهملا ةمجعملا لاذلابفذاح 95-5 3 ظ 4| مظعمسهذو) ةيعرشلار ومالا ىأ(فياكدتلا مول لوقو) ةي ةس . وبرل|ةيدق ىف

 هلو ةلزاخ رمهنوك لاح يأدِر رسكملافاكلا دي دم .(انكبم) ىراذه ىأ(كلذ لاقا ءا) مها ربا ىأ( هنا ىلا نب مرسلا زءاملعلا نم (



 مد رفدلاو ثيكمشلاهجو نع هدقل عن رمدلاءاعب لبق ةولاشن ار هاظاا' ناك( ليفوز مهلا لد امو مهند دنالاعب ىأ(مهيع الد + هم ل3

 ادهأ لاقي نا ق كي هنا<- ةء(ىف راذهفأدار ىلا وز مارملا مم: اى( |. يسلم د !|قردقلاىأ )م اهقدسالاو هانعم)

 ابطاذعةما.ةلاموهلوقد ءاعةراك>ىلاعتو هناحمسدتلا ىأ(ل اتاك ) كدعز ىف ىنعن( م وةىلعىأى را ذه هلوقج جاحزلا لاقو)ىفر

 ا دا (كلذ نما ,ل) مهارباىأ( هنا لعل دب و كيأد 3 قو(َك دنهىأ اك ث نبأ) رف
 ١ ا ل ا صج دج ص مصحص ص ا تحسس ست نا تع سا مدعلا بكو كلا
 هيلق عمهمع خف صني نملوقهنا ف اذ كلا ىفوانهع.يد هلكو ةج< هءاغوأهو ركميهلبةةسأو ةلرشالو) سمدشلاو

 يخت ناحّددالاو روهظلانالذ>لامازلال(مويلعالدةسمو) رك ذا متيرةرخ + [باو+ وهو لطمم ادبأىأ ( ع لاملَّمان

 مانعريغ نم قدالاوداقنيىت-نانءلاءاراب رظنلاىلا مهداشرادارافهيهولا ا فان :مثودح أ ,نذوت» م كك (نيعةفرطإ)

 ىلاسعت هللا لوف) لو
 لاق ذا)هءاكح ىأ (هن -

 (نوديرعن|دهموقو هيبال
 (لاقمت) مواعاراكنا

 مهام -مباوجد عب ىأ
 م-مع هياكح ىلاعت لاق
0 

 متيأركأ) نيفك اعاف

 ام)خو ريسخأىأ
 ا -:أ نوديعت

 مث الما ىأ(نو.دقالا

 1 --ماؤ) نومد_ هلا

 دعأ الوىأ(ىلودع

 برالا) اهنم أي
 طقنمءانشئتسا (نيملاعلا

 ىلدودو 0 ىأ

 هنأل هل_>وهل_هعأق

 توعش فو-صو-8

 ى-ةاخىذلا لالا

 وهىذلاو نيىد-مم وهف

 000 را

 نهي وهذ تطرع

 نييح مث ىتيوىذلاو
 ىلر فغي نا عمطأ ىذلاو

 (لاهو) نيدلا موب ىثيخ
 ه-ه>ىق ىلا عت هللا ىأ

 3 0 :دلادئاةعلار ءاسو( كلا مىأ ماسبق. ه كي رءاحذا) هلوةوىورب و

 هلوقي هندب مك ةزم هاربد_ةثرىراكنالا(ماهفتسال )ربك |اذهىنراذه هلوق ىنعم ىأ (هانعملةو)
 ناو هيةدعدالوداةةءالاالوك كلا قرط ىلءالراك_:الاردص هنمردص ىذلا( راك.:الا درو هدراولا)
 هةوقحاج زلا لاق وادوبعماب رن وكي ناهلدع : ماي ىأ( ىف راذ_عندارااو) رب رقدلا مدع لالا ناك

 قمد_ة:ايك لاطدالابه«- ءاعركي ىح مدخلا لوقا ةءاكح ىأ مهو قة ىفو ( كلاوق ىلع ىأ قراذه

 5 اف ةنىلا مهفاضاف( اكرمش نبأ ) ى رخأهيآ فلات( اتاك ) فاشكلا مالك
 رايثعا هاكر شهللامفهامس هنأ ا ءاعداومهعز ىلع: اك رن جل موك أ ( (مد-:عىأ)

 لااددافمانصالا ود عي اوناك ناو نهاظة تكاو ك١ نو 1 يعباوناك ناهمو ةود_ساقلا مهداة ءا

 ردص ماك. اا اذه ةاولاح رشفو اال رطل هريغلاطاو 2م ةرمم لا هرولعلا مارحالا هم هولا
 ةوبر و صتنالذاهثومث نيب وه 0 امال اا ةالصاا« ماعلا. اذا نع

 ليدسىلءوهوأ ةدعبلا ل_ةارداصايذك ن نوكم كيف هدقتع ل هناراتذع وألاكثاالفر اهذلا كلذ ما د

 نواك نامزلنوعزيإك اابرأ تناكواسك اوكا ىأف اا ناهربىفاك ه-هوقل اداثرا ضرغلا
 نماث.ثديعي ل) مال او ةالصلاهيلعل يلا ىأ(هناىلعلدنو) هيقامهيقو لاب كلذوا ريغتمب را
 ةؤرط) ل> وزع( هللاب]ةنمزالا قار غتسال ( طق لمع ةأالو)ناثوالاوسك او كلا سن نة( ةااذ
 ةل-ةلاهباغ نعد ىنك و لق_.الىلءأنمامفج كد رترادةمنيعلا ءةرطو ةنمزالا لق ىنىأ (نيع

 رزآ (هيباللاةذاهنع) هاكحامسك( هللالو5 ةلرمثك هلثموةمنامزلا ةيفرظا | ىلع ب وص: همردص هةذرطو

 (لاقم) هن هن الا نفك اعامل لاغ:ةام انصأ دم هناولاق م 4ةدامعلا اهي ءضه مه الث اس(نوديعتامهموقو)

 برالا ودع مدنا نومدقالاك ٌوانآو م 2:[نودس عا "منك ام مي 1 رقأ)“ مال _لاوةالصلا هيلع مهاربا
 نا دا قرانا ىناعأر منوف م- مد اعد مد هررمضتل موعد اعلءادعأ مهنا ديرب ( نمل علا

 هسفنب اهيذأ دب ةديصناهنابار اعئاوضدر 2 نمعصنلا ىف عفن أهنافمهلا طبر 2 :ىقرمالار رمخو

 متيالاذهناب لوقلاو عط ةنمءان ةٌدَسانيملاعلا برالا هلوقو ىوا ضيم لا هاك لو» .هلا ىلا عدا نوكل

 رود_صلاءاع_.ُئهيقام كم سةانهناد لاذع ضد مالك ماةملا ىو هلدجوالوو :لادعد_مالامتحال

 ىدنداو هلوقو )الصإ هل ضرع « لهنا ىلء لل دهنمهنمال-و :(لر لا 0 هيرءاحذا لاقو)

 نمئثم ممرض هلي رذووه هنا لعل دباذهةامتدابع نيبو ممم معدل ,دعابكأ(م انصالاد- فذ نأ ىب 06

 رقد_يلنال) رم الوفد مال_لاونالصلاياع هارب لوقعأ[ وت ىعماخ تلق نافإ) كلذ

 ناةيئسالاههدارأ (هنا) باو كا (لوة)امة بش ف هناهنم مهو «رهناف(نيلاضلا موقلان هوك

 ىيوع ىأ(ىندب ودنا )هموقل لاق هلىلاعت هللا قد هود ةبىدة ياس كاهنا لعو 1 رجعت هسا 23و هيرب

 4 ةدوعك

 ند ىلعانتدثو(مانصالاد- ننأ) ىلصنمىأ(ىنب د)افدمدوىأأ(ىنجاو) هناح.سه:عواك <( ىأ ( هلوقو) هيدرلا قالخالاو

 هاذهم ىأ (هنايل-يةنيلاضلاموقلان 2 الدر ىف د ع1 ند :1) هلوقأو رمقلا هب وي غدعب ىأ (هلوق ينءماسخ تاق ناف) مالسالا

 جرىأ(ى ديا نا)



 فاغ_هالا ىن_هءىلع) لاةملا كلذ لاتاستاو وذ 5ث "الىأ(خداعوكةلالطىف اثهنكا)هثمصعو هقيفوتىأ (هثنوعت)
 ثددتو لالا كلة يذذاراهظا هءارهظالاو(لال_-ذلا نملزالا ف مو هعموهفالاو) ل "الاب لابولا ىف عقينا نع(رذ لاو
 افتلةناؤ)ه:مالديز هحلايىلزا متءايلا.ىل زد ل ةذرصةخا هيلا سنامل:لزبهل هاصاو مدل 25 زالاواذه لاعتملاكلملا هنا ةمعنب
 نئوكيلاوه-ةأ(انئامىفندوعتلوأ :ه انطران مكن زخنامولسرلاو رفك نيذلالاقو) ىلاعتوهناحس هللا ىأ ( هلوق ىنعم
 مرام تالا 2 2

 مدهدوءبأ موتي رق نم دديموهواد-ه لاقا اوىلاعت هّلاربغل( عد دابعوم.ةلالضوف) موقلااوبأ( ملثم نك اهنومع)

 او و هيقمهاع زارتحالاو هلل نمفو#اىأ( ردا ,) هاج رثهم وةىلع(قاقشالا ىنعم ىلع) كشالب
 (لاقمث) مهنتي ا هللاءاض ةىفاس يدق( لزالا فموص عمو هف)ة-ئافانههرك ذل ن كي ملا ذه ىلعهرك ذام لم<نادىأ(الاو)

 ىأ(دعب) ىلاعتهشاىأ م- ملع ءايدنالاة:م_-صعنمهرر قام لعدراولا ءرلأ اذهو(لالضاانم) هيرطذربهطاو هداه لان هل
 تاةنان)هذاوم هب ردك امهانك رمل. بطامنانه حارشلا ضددو ةومشلاو بي ران ءمالسااوةالصلا
 م.ذج رخنلمهلسرلاو رك نيذلا لاقو) مال_لار ةالصلا هيلع مهاب اةروسىفىلاعن(هلوق ىعما
 كلذنم نوموصعمم-هومهرفكو م مد ىلعا ناك مهنا ىذةةيدوعلاو(انتامىفن دوعئلوأ انضرا نم
 ىلعءانبلا (د_هدإ لجو زعهتلا(لاقمث) يا ءاهرهاظ لكي هب ”الافمدقتكاهدعب وةئعبلا لبق
 نءع)هيثامىقايسودم" الااذضرا نمركنج رخذل هلوقدعد ليقو رك ذاماو رغك يذلا لوةدعبىأ مضلا
 دقمهمو:ناللاكشالا فر وظأ ىفائااو م مءالموموق نعايكتم ناك مق اموم معايك احىأ (لسرلا
 او رمش نام مم حصن ىف يكف هفالش نم نمي ىلعف لسرلا|امأو مهني دىلعاو ناك ةمعبلا لبق منا وذ
 (اهنمهتلااناكذادد كلم ىفاندعناايذك هللا ىلعاني رتفادق) ىلاعت هلوة نا ىناكل اريد ىلعدرب و
 جات<لوزنلا ىفاهدعرامنوكو مهارباروسىفمذهو فارعالاةر وسفى والا نافدن الا:ذهدعد نسدل
 لبمهءيجل_برلابدارملا سلو سرد تةصةىقوةدحأ وةدقلان الزل ملا ىفاهدعب اهنا ليقو لل ةنرىلا
 مه هنأ ىلع نولوشسالم هتان ةبسشلا ىف ىوقأ و هفةرقكلاباوج عقو دقودحا ولا ىلع قداصلا سذحلا
 ىنغمو هللا ىلعانب ذك |ام ىأ ب جعتلا هللا ىلع اني رتقادقىهموبذكلا نعنوهزت«مهنالهباو ةصنملام
 وهوول_ف امهياعلدب رم طرذلا باو ج وامة لوخدلا نءالضفا ويلا ليلا نعانمصع اممم هتلاانادت
 اذ_ه تفر-ءاذالا>ال هلذن ر-ةمدقواريدق:ه-لعطرشلاف رحلو+دل ىنعم ل .ة:بماظفل صام
 نو هوصعمم_هوالوأه. مهفاصتالةيضتقالا رفكللا ىلا عوج رلاىنعم(دوعلا ةظفا تلا لكشتالف)
 (م- منا)ةلالدلا تسح مزمن ىأ ( ىذتةتاهناو) ىهلك-كنذالوأر رقاك اهدعب وةثعبلا لبقهنم
 ) م-تامن*) هب نيف _ص*م وهيفئءلخادىأ(هيفا واكاسملا)ن وعد ربىأ(ن ود وعباعا) لس رلاىأ
 مالك فلا ريسشك تدرود وعلا ةلظقل ىأ(ةظغللا هذ هلأ" دقؤ)نيدلاك هيلع ىلطن لا نال رفكلا ىعب
 ىنععإاومقانيااهيلعوهىتلا هلاحلمق ىأ(ءادتوا) هل تدشتملا أ( ها سلام ريغل)ءاهعقلا (برعلا
 نالوص# اى هرقئدعداينغراصواذكن الفار اص لوقت ناكل ناد ءبئّدلا دوج وىهو (ةروريصلا
 م- مظرام:ءابوهوأ تيلغتلا قي رطدهيفاوملخ داو موتمأ كل ذل ثاصلا ليقو خ تن عرش هيلاراصام

 هيشاو>و حاتفلاح رمش ىف مالك هيذو ققح:ااك م هولا لع ةيكرلا مف قيضمفوقد> ىلءوأ مهعزو
 ىلأن ع نيحيحصلا ىف ىورملا منهج لهأ ى> ىفىذلا ثيدحلا ىأ (نييم: ولا ثيدح ىفءاحاك)
 ع-جمحفلاكادوسىأدرد هنري هينا حتفو هلوأ مضن(امجاوداع) هنعىلاعت هللا ىذر ىردخل ادعس

 (لرلا نع) كلذ دعب

 ةن”الانال هيدعرلا هذه
 قىهاسءا ةسدن”الا
 هموق هالات ثيحسيعش
 بيها كذحج ل
 نمكءماو:مآ نذلاو

 ىف ندوه_:اوأ اند. رق

 نيهراكا كولو ل اوان لم
 اذهذ(ةي'الاانيرتفادق)

 نمو ب هثنعباوج
 نمو نينمْؤملا نمهعبت

 تبولغتاا ىلعدوعلا لج

 نءفن_صملالاءامالا

 ناالام هللا ل_برلا
 ريدقتلالاقيو فاكاي

 رشاعم ن- هاني رتكادو

 نينمؤملاةقئاطوءا.دنالا

 ايذك هللا ىلع ءايلوالا نم

 دي>وتلا ىوءدف ىأ
 دعب م2امىناندعنا

 انمصعوامهشااناكذا

 الف) اهيلا نوكرلانم
 ةاغقاك لعلك

 رم صم هنامهوت ىلءءانب (دوعلا

 نودوع:مهئاىوربو (نودوءءاسما) ءايدنالاىأ (م-منا) ذ-ةيحىأ (ىذتقناجتاو) ماقملااذهىف عوجرلا يعم
 مالك ىف ةظؤالاءذهىناتد_ةف) ناعمدوعللو شحافأطخىنعملا اذهنافىأ (مهتلمنمهيف) اوناكالىورب و (اوناك املا)
 هروريصلا ىنءعإ هلو ةبهندبكءادتيا هل سدلا لاهضء ىفاكباوصلاو خسنلا ضب ىفاذك (ءاد:ب| هل سيلا مريغل)انايحا ىأ (برعلا

 اودح:لإدقادوس



 (رغاش !الوقهلثمو) كل ذكمدعب وم ماللامذب لءةىورب وامس ىعبةخس ىفاككلذك ىأ( كلذل:)نوئمنهلاىأ (اونوكيلو)
 ىنالل_.: ون ىذ نيد 0 1 مالدبا لوقو هب ىل-ُ ؟هناكو ةهلاكز] ٠ أر رع ءااد نس رن |تثدن 9 ه] اق فرع ملو

 اصلا

0-1 0 : 

 نمناءعق ةالمراكملا ا

 0 ء«:ءاعاسش

 ةدمشعملا خسنلا ضعبىفو

 هذ_هىأ هلاك ثدبلا

 8 ل تا 0

 اع رغب ىتلامراكملا

 نامةالوهليز ر<2اب تار ا

 نوعا مك طيسص
 وهوبع_هلاة منش هنا

 نوكسو فاقلا حمه

 ةد>وذ ةلو-هملا نيعلا

 ىو ربو مخضلاحدقتلا
 حم ذأا صعد ولج رلا

 ءانملاىل_ءنونلا تب

 ىأل وهج ةغيصب |.دشو
 ناعتلاىأ اداعف اطلخ

 نءالانءاهمئامدارملاو

 لاحم :داراو لحم ارك ند
 لكاو لاع ءاو
 اههم رش دعب ىأ دعبهب رقلا

 الاحة دا دالاوأ اراصىأ

 نباىأ(اناكامو)ال " اماهب
 لبقىأ(لبة)نيبعقلا
 ىأ(كلذك )اهجبرش

 3 ذامامأو كلا نهالا اوبأ

 ناىلءاده اش ىاطنالا
 هلوق نمراص يعم داع

 دوج رعااكداعى>ىلاعت
 نبالوقةن_مومدسقلا

 ل دهنا نامعنلاةداّدق

 اذهو (الاوبأ) م )مخل ىلع لادلا» ئ للا ب( دعب د اعذإ د لل :ىفوىدعهلا ةعبانلل 13 ليثو ىلا ةعيبر يات

 «ي خر

 ناءانم لدرخ ة> هما ىف ناك نمىلاعت هللا لو رانلارازلا لهأوةئ 21ة:21لهأ ل خداذا هلو اوةحاأ

 0 0 لتي نو بني ةءايم زون نو ةليداطع اوداطؤ او ثدةفادق نوير خر ةدوج رتاف
 ل-ثىأ(هلثمو) اء<ىأ(كلذك كلذ ل+ق)نويمنوكلا ىأ (اونوكي لول راص ىنععانهداعو ليسلا
 ةلضلاى أ ْنءاةيمأوه هأر ءاق !الوة)ل.ةادوج وهن اكل ن ا اوُتد>وراصوب كد اعنا 5ثيدحلا

 مهازغقم هكا مىلعاو ءاغدقوةثدحلاب نفط انا ندعلال الم نر ىذن ره مس كا رستم

 شب ٍر :مووقوهي:6برعلادو# ةوهنأت 5نيمدسا مسوديل هلا لص ىلا دلو هدعب كلذر هدالب نع مهاقثو

 تاصلا ىنأنب ءاةيمأهد كناف بلطملا معو

 الاوح اد ءالل ثحبلامملي د نزيد ني عال راح ا|ىباطال

 الامس رصنلل هد_معد_دلإق # ه ا ل اثدقوال-ةرهقأ

 الالاو سقناا نين مسا | نم دن ةعس دهد ىرمسكو ل ىح شتا مث

 الابحا ضرالانتمقوذ مذ « م_همدقي رارحالا ىدب أ ى>
 ابيقلاتناىلا

 الالككنمارادنادغ سار ىف ا اعمترجاتلا كءلعاشنتدبرشاف
 الام_سا ٌكيدرب نممويلا لمساو 044 مهتماعت تلاشذا كلاب طم طئلزق

 الاوبأ كعب اداعد ءاع امش دع نيل نمنامعقال مراك- ١ عا

 لاقوة ةوصل !جدمىفامل «وددصق :,مهضء»اهضراعو

 الال_جارق
 الايقاضرالا ولم نماودمعمسا 2 2 تاونأ فنيل لام

 الايذاءاملعلا كلف 5 ىل_-ءاورح 3 مهسطاعم مش مه-سالمرب-غ

 الامماد_هداداعف اصيمق اط مد # ندع نءنابوثال قانا ىذه

 فلا با. ىف مهاشخا 4 ةفئاط زسدعلا بانق كور

 الاوبأ كعب اداوؤ يا د نع !نمنامعذال مراكملا قىدع

 اأودهح وعد ام ل واتا الل دالا اكستكو مريْشك قوهناويدىفاهم ا.ةبىلوال ةديصقلاو

 روك ذا ارعشلا سدلو هلصفأك لسو هيلع ىلا عت هللا ىل_ههلالوهرةثعبب ةراشلا اهم ةوهروهشهةصق

 ىثعاللالو تلصلا ىنالم- .ةئكسسلوبرعل امالك بيلاس اوبدالاب هلوره_خال نم هه هونك 6

 هناىاكا ظ- ةاحامد هوتفتمبلا اذهب هزعىلاعت هللا ىذر ل مءا عاوز

 ءاناسقعلاواز واط ىن_هءابي_ ثواهفاسفلزن- ةهلامد رولا لا رخفلا ىف لةماذهو هل

 هيدابلا يرهك؟ثسالاو ءالابدوحتر ورشلا مأروخلاباذذلت«ةعيفر رودةو لاعم وقل !لوقي فو رعم

 نمدنع قت لاومأو مراكك لدوجواقارمالوب هموت ىف قدوعا ؟ هو حرج: .امانبلمهلا هيض ىد مهدوج نيذل

 هيلاوكلذل فالوب تناكاهلا رودتءالهنالر اص ىزءكانهداعف لرمغ نم وكشب نام ثفهماع كيفن

 زعل ا دع نب رمعلالو ةهياشللالو

 انهحرشلا فام هيفانلطأ اا رهاظوهوال وب ىأ(كلذك كلذلب 9 ركذام(ناكامو) هلوقب راشأ
 2©00022070207171717171717271703296ش22226ئ252ة5ى5 599559 9:2ىزىرى.رى9ى9ىلزى>ج-ج->ل--ل--92--99--فدكد-تت

 لاو ىثد ءانكت !نمهللاقفْزي :زعلاد معن رعيىلع
 نم

 دياامسحاب وانيعاٌمس> ابق 8 اهذاح نسحال تناك امكتداعف درلا ندا نطصملا ف كبتدرف 01 هنيعدخلا ل عتلاسىلا نياانأ

 لاعزب علا دب عنب رم لاف م توهيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لو سراهدرف هدنج وىلءتعقوودحا مويةدامقني_ع تبدصاذق ناكو

 ءا*ينامه و ذسدلف ع وح لا يءمامييثدوعلا نا ىنئالؤ نول سوتملاانملا لوتياناذه



 اعاجاىأ ) رفكدلاوهىذلالالضاا نموه] سدأل |وةنقىأ( سلة ىد -ه: :الاص هلد_>و وىل عن هلوةىنماخ تلق ناف)
 4.3 (ةودلا نعءالا ذل ة)هب دا رمل فات +اوالقعوالقن ليلدلا نم تكل

 تلقناذ) لاقفمال_ىلاوةالصلام_ويلعايدنالاةمصعنمدر رقامىلعرخ آ الا سدر وأ مث تلق نات لاقت متل بلة ةالصلا مكيفلع !اربتالاةهضع نممر راع لع تا الإ سدر ذل

 >لاد_يؤولصأو ملسو هيلع ىلا عت هلا ىلص هاباطتلا ( ىدهفالاض كلد_>وويىلاعت 1 هأو5 ى_عماق

 لالضلاوةثءبلا لبق لالضال !سوهي .اعىلا«ت هللا لص هدسن ىضتَعي هنافةل صاشلل هءاعر لوعفملا فذ
 أوهسدلف) هل ارقهباوج وام معمرتم لسو هيلعيلا ءتهللاىلصوهو ىداعملا باكةرابوأر ةكلانامااعرش

 هدد وءٌو.ثلا لبو ىداعملا ن مموصعممل_سوهيلعملاعت هللا ىلص هاف ( رفكلاوهىذلا لالضلا رم
 نال(اهيلا كادهف ةٌوشلا نءالاض كلد_جو و)ا:هءانعم( (ل-ية)كالذك ناكاذافرفك-ا|نعالضف

 ال مأاد_عناكع اوسلال ضلودع لك-ةهيادهلاهدضو مقتسملا قار طاانءلودعلاةغلءانعملالذلا

 رمسغتلا ىآ (هلاق) أب ا :مانأواذااهتلعف هلوقك وتلا نم ثال ق.ساس ادتومربغمانعذ
 ل_هأنب كلدحوو :الهلب وأ وأنومانعمف 1 ةو) تيران ادددقو (ئرلا) زيلع ناكل

 25-4 :اومولالضلا نمىأ(كلذ نم كنا 5 يارا قرعو يكل لد نأ ء(كمصعةلالضلا

 ىأمل-لا كإ ةعب هل كد شرباب عدو أمت لالةرطفل عجذاهتغرعمو (هللابزاسالل كادهو) هيقولهأ
 وذ ىلارد كك را ملاعقأ ىحالاب دةهمنك.ل ن.داشراىأ(مهداشراملاو) ىولا,هل كلدشرأ
 عياش ميقتسملا قيرطلا ءلولسو نامالا ىأ (هيلا) رخأ ناعم هلو بغارلا هلاقأك ةيادحلا ن مسد رق
 هج رت تمدقت وهللا هج ر(ىد_لان ء) لن هوكو هلدنأشموهنم سد رقىأ(هودغو)هيلا جوأام

 هانععلالضلا اذه ىلعفزي_سفغتلا لهأ نم نسر“ كسانن ءىأ(د>-او ريش) نعاس "لكل

 م و ل ..5نمسدلو ةرواخناةقالعداز ا شهي :اعقلطأ هلهأ نيب هنوكل هنك-لواغص“ هم سدأو روهم لا

 (كنعي رمثنءالاض )دا رملاهانعم( ل-يق 9 اذهحا راد ونيس ل و ىدالاك ال. ةاولثت نالفاوذ وش

 درودقو:لغغلا ىدعلالضلافَكيلا جوأ نأ ل بة(اهةرعتالكأ) كلا ىلاعتو ةناحسهنلا اه أل
 هيلا وأ مدع سو هيلع ىلاعتهقل لد هللايقاك ىرخالاامهادحا لضتنا هلوةك ىن :ءملااذهم

 سيل غالبلا لق هل ثمود” الاذهب هلل دّ_ساونايسنلا ىعمهنااضيأ تأ, ونيلاغلا نم ن كن الف
 هلوقومل-عل ن كد لامك ملاعق هإبلاطتنأوه-ذ رعنالام ىلا كلذو(ا ما[ كلادكا 'ل_قاذكص قب

 نيأ ىردبال ىت> ةريسحلا ىنعوقولا ىأ( ريح" !١)لوقلااذ- هىلعةدأ الاءذ هيف ىأ (انههلالضلاو)

 لعقيامو هذي

 رد مئاف :رعمار 3 ىةىافتءةريح

 ا 11 نموهبخرصاك ةفرعملامد_هبوريسف:ر هاظلافةريح ىسانلاو لذاغلل سدل هنافهبسانيال
 لزتعب و ىل_ة2 ىأ (واخ )هيلع ىحولا لو رث لبق (مسوهيلعهتلا ص ناكاذهلو) ربل ةةريكت هبلطو

 بيس ىأ(هنرلا هن ه-جوديام ملط ىف) مدقتاك ةكعل بج مساهمدعو فرصل اب (هارسراغب) سانلا
 . رقت هدامعوةعل رشهذخ»»ىأ (هنع مس وز هللا ىلا هص ول هل .سو قه رك-ةلاسعأو هنطارةيفصت ْ

 ىف عارسالا نمل ههمنيس هنا ليقو ةمجعمهندشو ثلاث رسكي و هلوأ مضيءانالب ع رشي ةخسنىفو هنرأ

 ىلاعت هللا ىلص لزن 1 ورهظالاو هو لوالا لوصالا ىفة> .هعلاةباورلا ليقوىل ات هّلبا هجر ف ندملا لصأ ْ
 هللا نعهءاحاسع ىلا نيدلاز (مالسالاىلا) ةلصومتلالد هلدو(هللاءادهىت>) كلذ لعفي _توه_هلع

 هنأ عل هندح - رتثمدقت ىلا( ىريشقلا) مامالا (هانعم) ةخسن فاك ىحىأ(لاق) ىلا: ديف نيتك

 ا وهيضص راسل ادهبهيلعةمعنلامائالابلاطو مألوأى ادح وم ناكلسوءيل عملا ىلص

 اهل راعراءوأا معان :اغىأ
 ني  ْبْ ْئلتللششر2ىلىِششش #6888 لسى 6١ى[ى[ىُْسُؤ؟©؟شأص لْص[ى[ىسىسىٌااسسُس 0065607 765722 تت تت نا تتتبلا

 ىوربو (اهيلا كادهت)
 ىزاجحلاهرك ذئلادهو

 هلاق) هن" اال مالم او دو
 نيد_موهو(ىريطلا |

 كدحجو ل يقو) ربرح
 نلزلظخلا نكوأ نيب

 ىأ (كلذنمكمصعف

 ىلا كاد_هو)لاحا
 هح وىل-ع (ناالا

 (مهداشراىلاو) لاكلا

 لالا نس هيلا
 ىدف اع هو-#أو)

 الاضل_.ةودحاو ريغو
 ىأ كعب رش ن-ع

 وأ ماسملاالا (اهفر_تال
 ىأ(اهيلا كادهف) حو

 ىرخأو ىلا جولابةراث
 انهلال_ضلا 0 قلاب

 نءاوثاثلاي أ( ريحتلا
 ناكاذطو) ةفرعملا مدع
 مال كار ةالصلا هلغ

 فرصلاب(ءارحر اغروأ
 يبسامىلء)همدعو
 بلط 6 ) هطء_ص

 ند ريىلا هب هج - وتنام

 عفدو العلا عطق

 (هنعرشت و) قثاوعلا
 ىي اعرش تلظن وبعأ
 ىلع له عن وههبطق
 رسا ىو رب و هقفو
 نيس عا رسالا نم

 2 راشدنع و ةلمهم لا

 فلولا طخ هناالثاق
 نوكس .وءايلا م ذب عرش

 طا كتل فب امرأ اقدم "ال دس اغلا ةاذما ةن# اساس يت ف هس ل 2

 ماكحالان :«ةليصاقنو مالعالا ههنا رشال ا ىأ( + السالا ىلا هلباا ده ىتح)ةعب رش هل عجرم *أنمايعاب رءارلارم كو ةمجعملا نيشلا

 هدلووذاتسالا ىأ (ىريشقلا) انمدق ىذلا مالاكلا ىنعم ىأ (مانعم) ىكحةخسن فو(لاق)



 ْندلارومأن 2 ىأ(م علا زك: لامك ما ةوىلا اعلا وثل* اذه و ال_صقهىأ (هيلا ءلادهث)الجتالا ىأ (قلا ىردنال ليقو)

 (ى.عنب ىلع 18)نيةِلا ماكحأو

 مس اب ءنبالاو) ىددع
 هي هعمل الض هل نك"

 ةلالضةخ:ىؤوةفاضالاب
 عتياولجال ىأ ةيدعمىف

 ردي ةلالض لباف ابو ىف

 ىدهلمت ولا هاك قدرط

 ىأ (نيهاربلاب لرعأ نمو
 ةئل اوهعطاقلا ؟لدالا

 كلدح ولد وز ةعطاسلا

 (ةنيدملاو ةكمنبالاض

 ءلامحمام ىردت ام ىأ

 لا كاد_وذ) كءامو

 ل-كعءاهام> و(ةنيدملا

 كنافو لرا هون ايحم
 اوناك اماوقأَكِب ىدهو

 نيرخآو نيل: اغا نع

 نبرخآو نيذعذم هلاوناك

 ليو 5( نيدناعم هلاوناك

 ايداهىأ(كل دجوو عملا

 ىني(الاط كلي ىدون)
 لصا وقالاعا مرخآو مدقو

 دعا أول ]ل نع ديد اذهو

 ) رقعج نءو) لباوقلا
 (د-# نب )فداصلاىأ

 نيدياعلا نيزنيرقابلاىأ
 ىل_عنب نيس نبا

 ل -ىأ(الاضءدجوو)

 نع) لوالا ىلجتا|ءدو
 ىألزالا ىف كا ىتسحم
 هولا ىلع (اسهفرعتال
 كيلعتننة) لك الا
 امف رع ذر درع

 نيزسحما أرقو) ىبكت
 كيب ىد“ ها ىا ( ىدهك) لاح ىف ريحتم ىأ ل ءاقدنا ىلع عف رلاكأ (لاض ٌكلدحوو ىلد

 را كانغ :لاماك اا ىلامرلا وهاذهْنارهاظلا 14

 اك( 0 210 0 ل قتحا نيدلا ىأ( قاف رعتال)الاض لالا ىنعم( ليةو) كلذ
 نءوأ هماكحأو ع !نم(مل-هتنك-:ملامكملعو) لجو زع( هلوقلثم) ىءملاىف(اذدو) هلداحوأ
 اذإد 0 0000 :لاع لدتا 0 رادع هلا لامن هيبازارتس أوتاد هد

 لصا>لال لم مص لعبأم ميدل ةمامرع كاين انا لك نالاو لان زكامأو روظأوهو لع 'لاعلدع

 سدا ”لعي نكيملامريدقتب ملعلامناسنالا لع هلوقناهريغو جارذالا سو رعق ىك.لالافاذكو
 ى او>-صءدن 0 -ءاذفرعو هيلع فوق ةولاو هماعك م ٠2نمن ال و اي وأ نان ءاللهنال ْئدد

 تمد_ةدقو ىنامرلابفو رعملاباةكلاح رام مالاكلاوةيب رعلاىف مامالا( ى.دعني ىلع هلاق) لوطملا

 ا فوم اش نمىأ(هلن 1 :0) هب كد ”ال هربنا. نعيلاهدقا ىقر(سابعنبالاق) < 4. ءجح رت

 لووملالضلاف 1ىلاع' اة يمت عدا ءملا م ا برع _ءعانهلا اًضلا سل ىأ 53+ .صعمةلال_ص

 قرعلةعطاقلا ل دالاو( نمها رعلاب) سان ال( ةارمانيبىأ) انه(ىده) ىتعم(ليقو) رماعرسسفمو

 ةياد_هلاهريسفت نمو ىنيقيلا ل يلدلا ن اهرعل اود_>أ ىلع ىذغالت رد ا .ةوُكيقهمشلا

 هللاورهظافهرد_ ةولعو هناشىلعاو هاطاملو سانا|هقر ملا يفةعارغكو أي م كلدح وهناوالاد

 ىدهو مهلك ساثلا ىدهاذ- ه ىلع هلوعفمرب لق 5ع امسالاو راكفالا ”المو عاذو عاذ ىت>ىلاعت

 كنرجهراداولعج ناب" 00 :ءدملاىلا كلادهف ةنيدملاوةكمنمب 'لاّض كلد_> و)هانعم( ليقو) لوقعلا

 ىلاعتهنلا ىلص هيلع مأرلا ىف هموقهي اع ناكام عمهم دل سائلا وعر هسا دعت هنادار ١و لاودمو

 ىءمملع

 هم .دالورححلاو ةكعةهاقالا ىفاددرتهةره> ىف زاك ةشدحال يمل للا ضءنورح ةوهم :ذأو-سوهيلع

 ( لد وىنعملاليةو) رعسلا قلد ءايك كلذ ىف 2 هللانذأ ىت>ابيلاةرجحلا ىف هلنذونن نأو جرب
 هليلاعت هبا ةبكتو رمان هن وذو ل ثةوهنك-اوهءوقو لمة كلذ لاعوهواهغيلب .. و هلاسرلا» ابعاباعاو

 الاضف هل كداشراب(الاض كب ىدهن)ن 9 ردا علا لاقي ,كهياعرت ردع اعل بول ط هرعأ هنأ وف

 أ هيد_-هع اك مدح ووهر هلال اهج ومب ى> هلهقص سدو ةلصاقلا ةياعرل هيلعمدق ىدف لو عم

 نيدياعلا ني ز رقابلاوهد_# و مدق: ىذلا قداصلا رقعج وه( د_# نب رقعجنءو) هلقانالهلئاو ىلع

 ىدنعاب رقم ىلا م> كت ذا ىف ىأك لرهظ» مىأ(كلل ىتبحم نءالا ط لد+وو) هانعمرقعجل هب

 تمعن[ ىأ(ىف رععكياعتننذ) الص ىء«موه(اهئر هنالئأز كمل ليد مدعلا و ىأ(ل زالا)

 مركأدحأسدلاهانعم نال صن هيفمهوت.الا ذهىلءةىدهق هلوةلريسفهوهو كمحأ ىنالتلضفو

 اولدبأمثلزي اولاةنراصتخاب هلاومسن مثل 1 دارا دتانراسأر م1 لزالا ل وهلا ىلا كاسم ل
 ىقوو ريد نءبواقل !قيضل قيضلاوهولزالا ن موه» رعلاوو هدنعتحنأ| نموهغ *ةرمهءاملا

 عترلاب(لاض كدحو ) ام.نعىلاعتهتلاىذر بلاط ى أني( ىلع نين حلا | رقو) هن هب لة ةماك

 ىد_:هاىأ)م زالاذ_هىلع :وهث(ىدهف)لا وسلاد رالفوذاشل اًةءارقلا هذه ىلع» ريغل ةعص ةلالضلا أو
 رك ولعافنوك, نأةروه_كملاهءارقلا ىلعاضن أزوج وكب هللاءادهذىرءملاوأن لاانلا :ذاعتل )ب

 93 "الا رسل « ىف(عءاطعنب| لاقو) ديعب وهوريمصلا اذهنملاحالاضوه-:مم ومهما دجاولا ريمُص

 قالا قر وهما قالغاذف ناكانو هنن انعوهتيادهراوناب كادهن(ىذر ءملامكم ىأالاض 2 9

 نموه (مدلاكلال_ذىناك_:اىلاعت) هللا(ل قاكبخنا) ى-عمدرو(لاذلاو) هلوقب هندي

 | ىلعن | اوداراف (ىأ) م-معىلاعت هللاداك> مهيب المالسل اوةالصا هيلع ف_بوةوخا مالك ا

 كتيمم)

 لاضلاو) قدومليدسو ىتء# ىتد رطملا كاد_يو (ىتفرعمل ابحت ىأالاضْل 1 د ووهأطءنب |لاقو ١لاصولا ماتم لانو ل5 الاى

 ىأمدقلاكلالضينا كلنا مهعبال) مىطاهم ب وقعن يي نعك اكح ىل اعل وةناحيس للا ىأ( ل هاك ) تاغللا صعب ف ىأ (بهلإ



 هل هو) نسق ؛ىأ(او رفكءا) بوقهن ى أ( هللا أ :ىكلذاولاةولذا ءدلاىف)لالضلا ىأان ذه ىورب وأ :يهاوديرباو ةعدقلاكثمحخ

 فويل ىأ(ةذ :دب ةبحم ىأن يمم لالض ىقاها ارنا )متعة ياكح هناحبس هللا ىأ (هلوق) ءاطعنب اىأ (اذهدنع)» هانعمو هانمم ىقىأ

 هدالوأةبحم ىلعزب رغصم اة. - راثءاث ا يال ب ناره ةلااعلا ي ةوىسأتلاو فهلتلاةرث 5 نمره 3و

 جاجزاوهو رب راوقلا ع- بعل هم بست كرب ر اوقلا مساقلاوبأوه (دينحتالاقو) هك وشودوق راي راوةمصع مه نيذلاةرشعلارابكلا

 كههم 11 هلو مهم هش ناك فا ارز رت ات ةقئاطلا ديسر وهّدملا

 لاك و .لازك ذاذك ةنسنورمع 18 هرعوهةةاح ىفىتهد ناك و فاش || نادكأدحار و" ىلأ ىلع هققتو نودم فو رعم

 اسه) م ىلع قف موضع
 اذار لة نايم سوهدامق نع لوةنمادهوواسن“ الماللاو مالصل اهيلع هسوءل( هي دعلا كي دمدم

 ىأ( اود اد) نسا لن الا ةهالصاا<- لع ف سو سمح نم هنودج لل -يقو هوطخ هلالضد

 ةلالّضوي ”الادده قم_ معى >اهيفىأ (انهه) مالا او: هالك اهيلعبوةعددالوأ اود هيل

 (كلذاولاوولذا) هيفانيامىل_عدرارداوأهفل اك مها :ءارهنيدقوطخاودقتع ناب (نيدلاةف)

 ىلع م وءارتخا ىف( او رفكل العوامل ءهنيد أطل نعمل همصعىذلا (هللا ىن ىف) هلثمنيدقتعم

 لئطىأ (هلشمو)ة- لا لالضا ارسفأ ذا عرشلا ىفرفك هلئمر هري كوب قيل الان هتيسنو هللا ىن

 تبحاهفغش دقواخيل ازى>ىوه(نيبمل الضي اهارنتانا) هن" الاوذه ىفةغا ىمععلالضا|نو#

 ةفو ثكمةرهاظ ىأ (ةندبة- < ) ىتءعهنامادلل بسانملا ناف(ىأ)مال_ءاوةال_كلاهيلع فسوب

 هزيمجاريمضلا عطضومهراشالا مسا عضوف ةمخاب ل الضل | مسق ىذلاءاطع نبا ىأ(ادهدنع) اهحاضتال

 هب "الاوله ل وأن ىقىلاعت هنادجر (د نحنا لاقو) خلا ادهدنع هل ممو خسلا صهدىؤو علا

 هةفتو قارعلابأ كنودنوا منن ههلد أ وهرصعدي -ووهتقو خيشدياعلادهاَزأا د مسأقل اونأوهو

 مس ة:س فوت ىساخخاو ىطقساا ىرسلان عقب رطلاذ+أو ناي ٌمسو ىلاعت هللا هجر ىر وثلانعمدخاب

 رسلا هلان- :ءةرب كان فدو رك هونمهثامو نيعساو

 ا ا 1 (منايبل 3 هال لوفر ةلانم(كييل 16 لدجو) دادغبب

 0 | ارا ارد بالو ايلا او تلج 3 نزور
 0 8-3 2 .,. || نك سانلا نيبشلاهافخ ىلا ىنءى(الاض ل دج وو )انعم( ليقو) هيفريضالهلش ءوهرعأ ءادتبا ىف 3 ا ادا ل 0 ةريحتلا ل اضااف موءاعىخا#مهيلا لرث م سانالن يبن ةظعرملاو ريك ذنلا نمرك ذا

 1 0 5 1 ١ نساتلاو 7 (د_[كفرعيل) كنان ءةرابعوةراعتساوهةم ملعدرعأ ىخ ىت>هموققرافوهاتف لص

 2 1 كةةرععىلاعت هّزباهدع_سا نمىأ (ءادعسلا كب ىدهق للا كرهظأ ى- هوم كاز كف ءاصنا فرعدلو

 ا وهو سو هيلع ىل اعتهّنلا ىلدهنال د را :ءميمنااهنمةريثكهوج وهنأ الا قود ؛ناالاو كءاستاو

 0 0 اههنع ىلا عت هّلا ىكرس أ. ,ءنياهاوراكبلطملادبعمدك هدرو لهج ونأهآر رد :ةكمراع ىف رض لقط

 ناكو تافولأملا عطقو ه.لدعو هنن انمامزب سدمباذخافرةسىف بلاط ىلأ عمج رمل -وهيلعىلاعتهنلا لسه هناريبج نب انعو
 ةطوءمضمانتة. رطلوش ىكصهدرودنهللا مبءامرةخفت سدلب|خفنو مالسلأو هالصلاهياعل.ريجءاة ءاملظ هليل فى رطلا نع
 1 23 1 يَ 1 هدركأ هبتت اال ةميا>هةعطرع ناس عك نءو كالذي يلع هللا نخةل -ةاقلا ىلا سو هيلع ىلاعتهلا

 ا 0 تحاصف.رئملاولا ىصلا نيآتلاةفودي دش ة د هتعمسوهرت فاما حاصمل تلج بلطملادبعل
 علت مو نارك د27 جرجا

 لعح والاال دسميلا قلخال لعجواماعضرالا ىلا هللاج رخأ ام موب اذ ل هو هيىدت الدق: ملوث دحلا ) ع اهشث ب (

 كلا لزناامنايبىفاريحتم كد_جوو) ةعكرةئامعبراهيقىل_صب وارتسل بس وهنوناح حقي مون لك ناكوابه دذواظح هيقىل
 نىلاعت هلوق 0 , قب وموملا ازتام سانلل يمثل ىأ( هد "ل انلرن' واول كيل ونام لي دلءراهظال أ (هنايب كادهق

 لمة نمنآرقلاب ل جعتالو لج وزع هلوةوهناد ,انيلعنا مث هنآر 5ع اقءانأر ةاذاف هنآرقوهعجانيلعن اه. لجعل كناسأ هب كردتال

 مالسلاو ةالسلا باح رتبهم نتا حاحا هلل )من بالاض ىأ( كدج ول .ةو)املعىفدز بر لقوهيحوكيلا ىذةي نا

 مقالا كنعد هبأو (ءادعسلا كلب ىدهخيىل عت هيلا كر هظأ ىت-) نموللا هل ضةهك-4 1 ةماكملا

 تدكو ىر وُثلا نايقس

 نطفكساا ىرشسلا هلاخ

 داما تل[: ثوار

 قوتىدادغرلاو رجفأو

 نيتئامو نيعساو مدمس نس

 ةعجلا وبن م ةءاسرم1
 هي رينو كلاب نةدود| دب
 هر د ىرسسلا هلاخ دخو

 ةنعئاشلا تعط ىمدلا]
 لوقي ناك هناهنع لقنو
 دح اننا جام>لل لضفالا

 وطتلاهن دل 2 نم



 ناس لاقي نا ضرذولولوقأ (ناميالا نءالاض كدج وهنازةي”الاءنهىفىأ ه. (اهيثلاةنيرم ملا نمادحأ مءالو)

 هءاك-أ ليصافتب لو ث
 تنكاس ىلا«: هلوق ىلاك
 الو ناثكلاام ىردت

 ىأ(كلذكو) نامالا
 ا الاض كلدحو ل مهو

 عفدي والك اثر وب
 ةدقىف) ال" اموالاح
 ةالصلا هيلع ىو

 اهتاعف هلوق مالسلاو
 ىأ ئلاضلانماناواذا

 نياعاقلا نطل نم
 دمعت ىأ (دصةرخ أيش

 لبقوءاح مث كيلعهدرب لل ىهذا لاقواصع ىلع ئك.ةم خيش ةميه ىلع هللا هنعا سداب !تأر ف هاد هئاو
 ٌكشالا4 لاق ودعترافانعْ لا ه!لاقو مانصالا تطتاسةةاياعهيدعسل |نيادر هالاقو منصلا أ ر

 كلذ ىفال_؛ادىلاعت هللاىلا عرض ةبلطملا دبع م _ مية شا رقنم ةعاج ىف ه:باطف هيبلطاوهيمح بر
 اددبن ءواك ىىوةلمثف س ادبىدنعدخةءاىلهددراف * اد# ىدلودر برا

 هال_هدلاه.لعهودجوةةرجشدنعةماهتي وهاهو هعيضنالاب ردمغناؤاوجضتاللوةءاندانماوءمسف

 مل-ءاالو) هل كلادهفحارعملا قي رطنءالاض كد و ىن-ءملاليقواهقار وابس عل اهدنعمالسلاو
 هنال(نامالا نءالاض زا دانءمناىده:الاض كد وون اريسفت ىف ىأ (اممي5 لاق نيرم-غملا نمادحا

 )00 هاك كو رقكلا نءاهدعد و: وبدلا لبن وموصءمءاسنالا رئاسو سوم. عىلاعت هللا ىلص
 هول_تدارانا ةزسنمعب رأههوةرعأىلءناك سوه. عملاعت هللا ىلص هنا لاق نمفاشكلاىئورولقلا
 رثا-وم وهام ىلا هتهّلنا ىلص هتاف هللاذ اعف مُْميدو مهرفك ىلع هنادار|ناو منةةيعمساا ر ومالا نع

 ل-وكاورفك-ااب كلاناخ :ةاكارئاغصلاورئابكسلا نعادهدعوةومنلا ل-.ةنوموص «مءايدنالا
 | عاجالا فلاخرامك موق اراك كد واهاعمواهرهاظ ىلعدي "الأنا نمىدسلاو ىاكملا نع وهو( ةقرعى ا هلا لك 11 00 أ ركل (هق رع درا دلو لد لل -ةئامو ىسمت:ارفك ه:مومءسد نارافكللاد:عةصةنىكوئثنمهللاب كرم ن ناانل ناك ام عئاصأاب

 نيرمسقملا رايك نسم
 ا ىديعلاب رو وشما ريعما

 نيانع ىورب بدوا
 هنعو هريغو كرابملا

 هحامنءاو ىذ_هرثلا
 راغصلاو متاحىفأن باو

 ةنستامنمءمنباهقثو

 نيةئامو نيسجو عبس
 أ هبسوةّنام ساعوارمها ف
 هنداردملال تقارتتعرأ

 نوكينادعبيالو هيوطفن
 ىلا نياهاذلا نمىعملا

 زكولاه لا ىذقيام

 دوعسمنء|ةءارقددب يو

 لاوو) نيلهاجلا نم
 مامالاودو (ىرهزالا

 د#رودنمونأ ىوغللا

 ر-هزالا نيا رد نبا

 تن د بحاص ىو رهلا

 ةنستامكالذريغوهغللا

 | هأنع :( 3 "م الثو نكس

 قاد لة قواك وه
 ىف هركذ ىذلا ىعملاىأ
 الاَض كدجو وىلاعت هلوق

 هدردساقلا ل,ةذاشلا هياورلا:ذهلو كارمثا ىلا ل وه.لع ىلا تملا ىلص تينا كاردالا نعد عنو
 قاتلا ى-.ث | ىل_عاهلج عممدي درتا هج واللاوو دل ةملاهدهىل_ة:نمسحعلاو هاقا هيف ى رشا

 ىلاعتهللا ىل د (ىسر مة ه3 ىف)ىلاعت هلوتاهلي وأو ىدهفال.ذ كلدحو وهي آ لثمىأ(كلذكو)

 (ىأ)ني لهاا نهدوع_ىهنبا أرقو(نيلاضل| نءاناواذا اهت.هفلاق) < :هملاعت هاوقىف ملسو هيام

 00 الا هالزمن تلا سفنلا لتفا دعبتو ( رد ةريفب أك نما ءاغل|نعتطخل اند هانعمو

 |ةديقناهف ناذن الاهذ_هزهم_هوتالفوو بدلا ل ةزئاح «ماذهو سيدأتلا نهاد هقزك ولاهيلا
 نمايطبق هلّدق ىهواهاعذ ىلا هل هفللاهتاعفرم هضوأط ملا ىنءعزالضلانالمالسلاو ةالدلاة لع ىدوأ

 ىلا ادياوانيف كلب رت هلوةبهيا -همعن ددعو هاعداملاهءماعنوعرفهخ وهنوبت لل ةرمدعن وعرق عابتا

 فصرقني_!اضلانم اناواذا|متاعق هلو ة:هناحاق نم رفاك لان هتناو تاعذ ىلا كلل قتاعقو هلوق

 ههنددارااماوهلّ ةلد_صقلامدعواطلا ىنععل ءاًضاانان ,احاف هنمموصعمر هو العلا ه2:

 لاقىا( هلاق)اضي [كلذ ىلع مااك-١١قأب وهنعوةعمأطخهنالديق رصال [ةموةزكو نم تاق زكوف

 ظفاحادنعانهدارملاوهو نمي -ةئامر ني سو ع-بسة :قوتوارشءوأ ا ءبسوةئام ساعرمعمو هووراعو

 لاقو هيوطغني فور عملا هدر عنيد_# نب م هاربا نب هللا دبع وه ىذلا هترسءنياالهريغو ىاحا
 ا | ع ةحللا ذأ ماما دجأ نيد#رودنم ونأ(ى ره الا لاقو) رظن هيفوانهدارملاهناىفاسماتلا

 ضورعو(نيسانلان هب "الاى مااضلا نمىن«مىأ (هانعمر هثامالثو ني«يسةنسىؤون ميذهتلا

 ىتلا كةلعف تاعقو هلو ىف نوع رفات دكت وهوزت حمال_با وهال هلا ميياععايدن لال رايسثلا

 ناي_فديرناالام-هللااناوسنوكيال لتقلاذاد_هقلا مدغهيدارااو ني رئاكلا | نمت أو تاهو
 نامنلا ى_ءعلالضااناىأ كالذي ةقو) هل وأ ردها لاوهرنوعر-_ةدتئجوطقلا نمدنأ

 (كادهئاي-ان ىأالاط كلدجو و)مدةنك لو ةرلعمل هنهلل اى داني دث وحى لجوزع (هلوقو)
 اهرك ذمقهيت دهشام نينأ رااىدحاىب ١ ىأ (امهاد-ا ل_ذ"نالاق م) ل رك دو لاذع قىأ

 نعمال_كلاوةال_كلامهماعءايدنالاةمصعن ممر رقام غلاخت ىرخأ هب ادر وأ مث هتدنام ىرعالا

 مل_وهيا عىل اعت هللا صان. دنل لج وزع( هلوق ىنعماخ تلقناف) لا قله اك رفنيام لكو كرا
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 كذكو ىلاعي هلوق ىنعماخ تلق ناف)اهرسكو نا ةزمه عسب (امهادحا لضء نا ىلاعت ل وام ايسان ىأ ىدهف



 باودلاهجوىلعىأ(باولاو ناءالاالو با كلام ىرذت تنك ام ها
 هس سس سلس

 / | هنع قنهنألاوكاهجو و( نا ءالاالو ناثكتاامىرد” تنك ام)انرعأ نماحوركيلااني-وأ كلذكو

 أ نآرقااب«ةفرعءمدعنالع_.كلوالاوناجالابوهيلع لم لا نآرقلا هتفرعم ملسو هيلع ىلاعت هللا لص

 أ هبت انموئم نكمل لسو هيلعىلاهتهللا لصءنا ىضتةيهنالفاثلاوهاءا لكسشملاور رقمرعأ حولا لاق
 هن نامالاب «امعناسمالاهيذارملان ا ليقاذلو مدقت اك اهدمدوةوينلا لبق رفكلا نع موصءهودو

 هفاك_:ا1 ة-جاحالو هثزسءافمت اب تن لكلاو قيد_صةلاود_يحوتلادر عالة عب ريشلا ماكحأ نم

 لمعلاوز الاب رارفالاو تا قاب ويد صةاوهونوث ل |هيلاس هذا, هيدارملا ناالا نا نممهض»د

 هذ-هىقرك ذاع (باوحلاف) ىجولا ل قل بو «ياعىل اع هللا ىلد هلامومله منكي ل هعوجد حراولاب

 ركذامىأ (هانعملاق) هجرت مدق: دقو ىلاعت هللا هج رُثءللاونأ مامالاوه(ىدنةرمسل انا)ه'الا

 فيك الو)هم-_ساردالو هنءارةفرعتالىأ(نآرقلا أرقتنا ولا ل .ةىردتتنك ام)هن" الادذه ْؤ

 لاةيدةوهيلعلدنةني رقالغمظنلا ىف هل ءردةنافدعبلا ةءاغديعدهنا لو (نامالاىلا قالا وعدت
 قنولخد. قد رطىاب وك موق نمو: فمك ىردنالىأ هتمأن ا'هيدارملاو ىدهعنامالا شي رعت

 هتجرتتمدقت (ىذاقل اركب وأ لاوو) امي رقدنايب عوستسو هلهنوعديوهو مال_ىالاةلمو نامالا

 هاوقمو ل. ةك ىدنةرمسلا ال 6 وبأىأ(ل اة)هنمسي رقوهأع ىدتور كلا هلات مو ىأ (هوخن)

 (ماكحالاو صئار_هلاوهىذل.) هبنأسمالا- ام ىألوعفملا ىن»ع رد_صم(ناءالالبإ هلوةوه

 ىأ(لبت مو هيلع ىلاعت هللا بص ناكذ) ركب وأ (لاق) هنمديال العوامل ءاهب فلك ىتلاةيعرشلا

 ضئارفلا تان مث) وهالا هلاالهناو ( هدي>و:)اةدص م ىأ (انموثء) هل كالماء ىكعو ىحولا لو زن لبق

 نمهللا هفاك امسد + ىأ(فياكلابدازف)هثءد لب ةواملوزنل بق ىأ (ىل باهي ردن نكملىتلا
 ءلع هبت هج وامن س>أىأ (ههوجو نس>أ) رك وأو ىدنةرهلا هلاقام_ىأ( وهران ءا) صئارقلا

 ناكول هنالن االا فرءاالهاوىرديال .وهيلعهللا ىلص هناد رب 1 ىلا عت هنالا هريساةنسحاوةن"الا

 لاحر ديل هناهاةءمزاك ةيماهفة-ال ا؟ىقأاماق ناءالاالو ب اثكلا ىردت تنك امل وكل ذكرمالا

 ناي هب درب ناميالالاحوهفر هبال ىثأو هوه_ظفحو هتوالثباتكءلالاحو نامبالالاحو ياناكللا

 فرعناموهوهمما نم هريغ ناسا هيدارملاؤهرخآ ىلا هقلخءا دبا نم هن قيتمهيلعلومحوهو هللابىذلا

 وهونيبلا همزالب هلريسفتاذهفمهتانجم ناسا قباطوموب احاف مهاعداذاالا مهب ولق ىقرمضملا مهنا
 هن الاهدهىقناعالا اذه ىلع لاق دارم ىلع هةء+ نءو ىلاعتهللاهجر ف:صالاهيلاراشأإك ى.ةددجو

 ىقيقحل اها: ءموهملسو هيل عىل اعت هنا لهدم هءاحاسق.دص2 اول معلاو رارقالاو قيدصتلا انعم

 نوكي فيك-:دحأ هلة. لقا متفرع :و للا وعدمه ريس اساد لو ةىلعالاه يف لخادريغ ا دعامواعرش

 ٍبانك:لا|فرعت تنك اموهانعمليقهانمدقامداراو:وجولا نمهجوبه.طعظفلل هلال دالو اهو هركذام

 لكل نادت وهىذلا باتكلاءىدعلةةيلوصفتلا لاعالاو ضئارغلا ناجالاالو كيل عهلد زن ل مق
 اذا(تلقناف) طمخو دل فن ىشدصملامالاك هياء لزن نم مهم وف ذصملاهرك ذام ريغرخآ هجواذهو' يش

 نأ هلو نم تنك ناو) هل(ىلاعت هلوق ىتمماغإ هتاف صو هللابا-اع ل سو هيا عىلاعت هللا ىلص ىلا ناك

 ىأ (هنامل .ءاف) هلوةبهدروالوأ هر رقام ىفانىحولا لبةهللاتانآن < هلغغناكناهفصوف (نيافاغلا
 ناف( نول ءاغانتابآ نعمه نيذلا و ىلاعت هلوق) ىفىتلاةلق غلا( ى»م رسل ةلفغلابهّم صو نمرك ذام

 هايم اناوضر ءانءاقل نوح ريال يذلا ن ادن الا لوأو هناق_صوهتلانعلانعةلمْغي الاهذه ىقةلفعلا

 هللا ىلص وهون وءساك اوناك اب رانلا مهاوأمكدوأ نولفاغانتانآن عمه نيذلاواوباونأمطاوايندلا

 ثيللاوأ مامالاوهو (ىد:ةرمتسلانأ)
 2 لاق)

 ناىولا ل5 (ىردن
 ف.كالونآر-ةلاأ رقت

 ناالا ىلا قا ا وعدت
 ءو*ىذاقلا) ركبلاقو
 ىدتقروسلا ىأ( لاق

 رص ةاوىذاا ارك أ

 ةداي زل والا ىل ءىحندلا
 (ناالالو) ناببلا
 ناميالا دارأو ىورب
 ضئارفلاو_هىذلا)
 قنهلصاحو( ماك>الاو

 نك ءالاء ارش لصاقت

 ناكو لاث) مال--الاو

 ىرلا ل-.ةىأ(لبق
 ىأ(هد- م>وةبانموثم)

 تاير احا
 الصاا نمىأ(ضئارقلا

 جحو اك زلاو ماي_صلاو

 ملىتلامار_هلادهّنلا تهد

 اهلضأ ىأ اهءرادت نك

 ىأ (ىلق) اهلي هفتوأ
 دار-5) ىجولا نم

 فاك, ىأ(ف لكتاب
 ىأ(اناعا) صرد: لك

 ممأه انأس>اوهناناقيا

 و-هدىورب و(اذهو)
 تا"نافههود وردا

 ىلاعت هلوةىت_عءاذ
 هناو ىأ ةففذع (ناو)

 ىأ(هل-بق نمتنك)
 نيلفاغلا نا) انيحو لبق

 هلوق ىنء؟رسدا هنا لعاف



 هش رقي :ىأ (فسوب ةصقن ءنلئاغلان أها: «مناأا ههريغاموعمو ني رسقملا .«ىأ(ىو رفاودم ءعونا كح يك )ل ىعلا( لبز

 اذه |١ |: :.>وأاع مسقلا نياك ءاعصقن ن ف ىلاءتو هنا>ء_سهلوقهم ااراث رابع "مكمان ذآ .حوبالا اهماعت ملذا) اهق>الو اهب 0

 تالكشلا نمىا(كلذكو) ةز>«مكلاف ايا كراهظان وكيف 152 نعل اغلا ٠ نأهل- نم نكن اوةروسلاهذهىانآ رقلا

 راحزء) لوةءْنبد#©ْنبهللادبع نعىروُ ١!نامعدن عرب رح نءلاق ثي> ىأ(ءدذ ةبهش لأن اثادث ؛عهبورب ىذلا ُْث د41

 ىأ(مهدهاشمنيكرشث ا عم) ده ثىورب(ده شن اكدقإ-و هيل ءىلاعت هوم هللا لص ى :لانناهنعىلاعتهتنا ىذر

 0 ئئ  ئ
 اهناف مهمانصأ ن-ع

 اهودو ةمكللا ق تناك

 ماص مام اك نماس هرو

 طا رفاد..عونأ حام ةروك ذل ل فعلا ىنغم( لب )لعل اهذهن عمو صعممل سو هيل عىلاعت
 حي رص هناف مال- ١ :الغا]هيجاع هنو او هدب آف 0 اعلا نامانعمنا) 0

 لإ ل ةريبختك ناو نآر ةلااذ_هكيلاانم .-وأاعصصقلا ن- أك لع صق:ن ٠١ 2 ىلاعت عز هأ

 الولق:لابالا ل_ءءالا و نءةلفغلاو هيلع ىلاعتهللاهصقام لبق (انيحورالاا هملءتلذا) نافعا

 علل دا دعتس أ راش انقلاب ممعتلا قور هااغ نمت امْءلا نس قرفلافرك 2 كان ,مرهظأ اذهوديذ 5 صقن

 ةومنلا لءةهّتوص»د قل ءالاممهوبا ترك ذ ذامىأ(كاذكو )هيسنو هبالاعناك هنأ اك ىت> لعبوا
 هناالانءة دخان 20 بش ىلأن ءناهثعو) :كيامق لح صولا ىلعي ونأ (هبورتىذلا ثيد- 410

 نم امن دح ىلع: وبأ لاتايك (هنءىلا هت هنا ىذر رباح نعمدنسد) ماهوأ هم لاي هنالقأب هام ىلع هرعص

 رباح نع ليةعْنبد © نبهللادمعن ءىر وكانا ةسنءىضلا د. ار هدعنيرب رحانث دحلاق ةءدشىفأ

 عم) ٠ د دف ناكذل سو هيام انت هلل ل جنان اا نعول ةهقائشر تابعنا

 نمراك الا لدعوه اذدومهمأت اان ءمهعام“ +|ل< ىأ(م_هدها م م)هرغص ىف ك6( نع كيلا

 كلذن اكو اهيةامىل ءةد>اوهماهنالاقو لولا اهرك ذدباو رفالا نعال لئيم هناف شب دما اذه

 (امهد_>!) هناظفم ئاكو مانك (ءذاخ نيكلم امعم_ة) افدعيمل مث بلاط ىنأ هع نمهيلعحاحاب
 (هقاخموقأ فدكرش ”الا لاق ار ا تام ا -أىأ

 نال ةفالخد هعىم_ و نامزلا :هعلهعلاو د رةىأف وذ < .ريخأ داعم( هدهعو) هنميرقأو

 سم انعم درج اى هوةملسلا نملا اهدنا مالتدسالا ىرابزالا نيالر هازلا فو (مان_صالا مالك ان)

 رجم |تملتسا ءارثلا نعو ف:>وهسعهسف: نصح ئأ حالا ىهوةمأالالا نملاعقتساوأر حملا
 ل1 2عنم ثحما| قد رظبوركا ذدذاذه ىلع ىراخملاة اح قف ىيمامدلاه ملوى متنا رمح ارهتملاتس و

 ذاك الل لاعتذا مون يدق هر وروص هاةوردضم نمال يع نمنوتاننافاثكلا 2-0

 )ل ١ قت لكلا معمم ه كا و دييمتلاةرا ثالابهمظعت هدفت || ارد>و : هل تاىأ صا اص 2+الاو

 آد قل درمان م نيكل نم عماد ى؟( دعب مهدهاشم ف نيكرش ءااديهك :لىأ(مهدهش

 هيلع ىلاعت هنا ىلص هتافوىلا هتدالو نمزوك رثملا هد .اعناك امْئث لكن <. لهنان هررةنال لك-ثم

 مواد دشاراكناىأ (انج لع ندع اورعا :|ثيدحاذه:) هأوقب ىلاعت هللا هجر ف :صملا ءدرو و

 تباثلاوتدثابذكو( عوذوموهل ةو)رك ذا!طريع:_بالزهلاد_طدحلا ل_صأوهةح صب لآ
 لئاضقلا نم سلو هقع ضددشب ع وضوملاهبشاهنا هب فهي لعق ةنز ىلع( عوضوللبهيشوأ) هقالخ

 كاق١لدا ءلاددشملووه<# ع راضم هش ىو رهنم لعقن همك هد دش مهضمد فرحو هل اور رقتغي ىد>

 هدانسا ف)اضدأ طاغ ىنءعمهوأو مهولاقي ودانعمو طاغنز و(م_هونامثعنالاةء ىف طة ىرادلا |

 هقاخ ن_سح نهناكو
 نه هوك مهرشاعت

 ليتك مهرئثاشم
 مهرادىف تمداممهرادو

 ةاراد_لانسب قرغلاو

 ى- دال ا هةنها داو
 ىلص ىنلاىأ(عمسف)

 سو هلاعملاعت هلا

 امهدحا هان نمكسام 3
 بهذا هيا سلو

 ندفوأ تنأ (موقثى 0
 هلاظب كرياتو (هفاخ)

 فيك رخاالا لاؤ)
 هذ-هعو4ءل+ موقأ

 أ (مانصالا مالي

 هن دارملا ل-ءلوسي رق

 وأ اتدهاشمو اهشيؤر
 مت .-اصمر مم ءااخم

 مهدهش لف) هوقهدروثرو
 م-فةطزغ-عاو ىأ(د_هد

 ءارحراغف ممةعمدارقناب

 ىرلال_.ةاذهناكنأ
 نارزي اراددجىفوأ
 ءاك اذه هدعبناكنا

 ثردحلاو نبدأ هركن :أثيدحا ذهف)قلاواديلاباسحو انثوهومانصالا مالةساب ىكاطن الا لصأ ىفو هلق: عص» ناريدش ىلع
 ليد كايهيشب ىور (هيدشوأ) دار اا < ىأ(عوضوماذهلاقو) اغلب اراكن اىأةلههملالادلادب 2 ثاو محلا مسكي (ادجلينح

 اطخأو طاغىأ عاف وءاهلا رسمك( مهو نام ةعنالاقي ىطةرادلا لاقو) دانسالا دارباىف ىأ( عوضوملاب) ةحوت ”مملاةدحوملالادلا

 تحأنامثءوخأر كب , ونأ ىلأ لاق لمد>نيدجأ نركب وبألاقمل و هيلعىلاءتهللا ىلدىنلا ىلا ثيدحلااذهدان اىأ (.دانساىف)
 يور اممعنأن و نك ذيانباضأثيأ ريد زال لاقوأل ىلا ا ةفىلاب>!نامثعنالوقين يعم نب دنا تلتف نامذعن هيلا



 أهيفنآرق'ا ظةدعالن اكن 'هثعناالا لاق مث همالك رن آىلا امه ,كىف نا. كلا ءدمءادقو طاغن دقو لاق يلع عمداتيال ثءداحأ
 قود سنلذا ( هد :-| ىلع غنم ريغ)ءاماعلا نمهريغو ىهذلاه رك: أ( ركسنمةل#يا ثيدحناو) نآرقلا ف ف.ئاصت هلرك ذم لبق
 دوج دمع نمرب رسأ د ةمدش ىلأ نبا نامثءانث د > هد: بم ىق ىلوملا ىلع وبأءاورناكناوهيااتةتلالف ةقسلا سثكلا نمد

 مدهش ل_ وها ءىلاءت هللا لص هلال و سر ناكل اة هللا دمء نب رباح نع لي ةءْنيد نب هللادبع نعىروثل|نايةس نع ىذا

 0. مانصالا لسا هنوكوهوروك ذملا ثءدحلا نممهوةءامفالخىأ (هنالخ

 رمتعبالى أ (هيلات ةتايالفإ هّثيامر ىف ىأ( هدانسا ىلع قةةمربغركلن االاجا ىأ ( ةل ىلا, ثيدحم و ا

 رك_:أ ا هنالاموىلاعت هللا + حر ىذصملا هنيديس يك هفالخ تو. ئاالصأ هني اور مدعو هكرتج مش لو
 نامةءو ث داحالا ضءد هنعاب ور نمخرشلا نا عماهاو زرخأ ثدداحأ هل ءركسن أد قون اة عىلع
 نيةئامو نيثالثو عسن ةنس ىفوت ظفاحلا ىفوكلا ىسعلا نسحلا وأ ةش ىلأ نيا د نب نا ٌءءوهاذه
 هدن-درامد غب هدر ىلارا أم هتاطا غةَتدع نمديعسلاو نو مأم هت هنا لاق نمعم نا ناالا ءوفعضدتو
 د_:ء)ىنءمدغل' امىأ (هفالخإ سو هياءملاعتهّللاىلص ىنلا نعفورهملاو)لاقفه.فمهولا عبو
 (تضغب ) لو هيلعىلا عت هّللاىلص( هلو نم) سو هيلعىلاعت هللا ىلص هلاو> ايو ث. ل4 أب (ملعلالهأ

 لهنا ارهاظ ىضتقي وهوامخمد_عىلعالوبم هللا ىباعج ىأ(مانصالا ىلا ) لو هال ءانبلاو ديد كلاب
 هتنضاح (نءأمأ هتور ىذلارخ "الا ثيد-هلا ىف هاوق ن هو)اهرمأ ىنهموةىفاويلو اهدها ثمده_ثل
 هاوراذهاهث,دحوةرووسماوتج رثوةيباك ىهوةكرباهمسأوة ءاسأ مأ ىهو ل_سو هيل عىلاعت هللا لص
 (مهدا.ءأضعب روض -ىف هلآو) بلاطوبأ (« ع هماكنم_>إ|,مءهللا ىذر سابع نيا نعدع_سنبا
 ناكالذب 1 ربمهما:صأد_:ءمهده |ثءُكموق عمده ثنالمل ىنباي لو هياعملاعت هنا ىلص هللاق ناكو

 ىأ(ه-يلع ١ ومزعو) م ومانصالو مهمانتجا ىأ رام يماءمهالهلقن أوأم راهظاب ونحب وهلدب ع ول

 م.قوهومتأ اذاهلعمزعلاةيم-هعمروضحلا ناش ىف ىأ(هيف)هيلءاومقأو«يلعاولأ
 (دعد) هلوقب راشأه ياو كلذدي ربالهناب سل اطابأ مهرارخال هثدب لهالاو هزعريمضو بالطو فاطءتسا
 لهأعمىأ(موغم)مل وه ياعىلاعت هّللاىلص(حرذن)مهدهاشمروض4ىأ (كلذإهتها رك) دووظ
 بعزلاراث آهيلعا رهاطظ ىأ(اب وعرع] مهد -ذع نك( عج رو) مهعماحو م_هدايعأىلاه-هوقوهتدب

 اماك )لا ةثهبعر #سنعه-عهلاسن ىأةحيصفءافلا (لاقت) مالا نمةلوقنم خس ىفو فوخلاو
 ىلإ رهط ىأ(ل-ث) هلرسفم اهم «هلوق نم لد. ( مت نم) ىدبب اهمال (اهنم) تب 1 (توند

 حرصا لي وط ضب أ ىل>ر ) ره ىلع هلرهظ وهيا ءىلاعت هللا ىل د هظقح لك وم هوهو (صخش
 َ كلانا ام ءامنص سالى أ(« الإ عججرا ىأ ل هذ مسا لعج فرط هنا ىلع بصنلاب( كءاروىف

 مياعمارك-ا| ةكسئاللابهسناو هند د لبق ناك هناللسو هل ءىلاعت هنا ىلص همعر سدس |ذ هد نول ءف
 ىأرا.دعب ىأ مضلا ىلع ىن.ه(دعب) لبوه لعل« هللا ىلص ردح ىأ(دهش ل)مال_!اوةالصلا
 ده-ث!ناك هنا هلوقل فانماذ_هو مهمانصأد_:ءهيفنوءمت< مه( اديع) هظفح لكوملاك للا كاذ
 متاحناك مهوقك اهدعدامر ركن ىذتقي نأك ناذارأ مب .رايتخابهنمكلذ عوتول ىذتقاا مهدها شه

 ريسلابىأ(لعلا لهأدذع)

 هلو-ةاناب(هلوقنمإ)
 ىلا تضغ) هقالخ

 لوهلاةةيصد“ ماسالا

 هنانريكلا ىلار وصلا لاح

 همه, نافلاخ
 مانصالا مال ةمالا
 ندعهيانك مالسشسالا

 دمثلامدعوامهبرقلا

 قناركسع-_هماكت

 ىلا ههجوت لاح هقيرط
 نيفش اكل عاشملا صعب

 ةدئار كنممشأ هل لاقف
 هبر-ةلالا كاذامورذملا
 6-4 هدعس مدعو كنه

 سيراتو كر
 ن-هىوأو هذ عساو
 عش دا ىفنعللاا

 ( و نفر تدل
 ثبدحلا ىف) هلوقنموىأ

 مأ هنور ىذلا رخآالا

 ىهوأ مع س امءنءا نع

 تس ا ل ير او ير يش ب يح مك ع ا هللا لص. ذلا ماا ال
 نع 7 روض>ىف) هراقأو ىأ( هل آو)بلاطوبأ ىأ(ه-عهماك ني->)| مع ىلاهت هللا ىذرة-هاسأ مأو هنالوءوملسوهيلعىلاعت

 ةيعيبطلا ىأهثرهارك ىو 2 (هنها و دعبإا وغلابوا وأ ىأ(ه-قهيلعا 9و «زعو) مهدارع ودولرلع اه رمد نابىأ (مهدايعأ

 د_هداد_> اومانصالا نه (ا هتموت داملك لاسةة) انو ىأ(ابوءرمع-جرو)اهرك ىأ(م-معمج رقن)جرخناىأ (كلذل)

 ىنعملاو كءارو عج رال_قوههزلاىأ( كءار وىفعيصي لي وطض بأ )ل-جرىورب(صخشىلل-6) م صن هد>او
 (ادسبع) راغك-ا يأ (مه) كلذدعب يأ( دهب ١ مدع ملنىأ(دهشاف)ه رق'ال !وأ هكءال ىأ ساسملا نم( ه-_سقال) دعا و رخام

 ظ ديعر م ىأ



 00 ا ةسنقا نءدع_ بنيااهأ اورد ةوادود هوا روصقمةل وهم رمسك وةدحو «حدفب( اريح ةصقىإ هآوق نمو :ىأ (هأ هاوقو)

 ىقىأ( ما كااب)ارنحبىأ (هيةلذاىزعلاوت لالا وهم ماع ىلاععت هللا لص هع ىلا ريك ىأ(فلح< د

 عمهترهس ىف ) اذهب رق

 ىأ( وهو بلاط ىبأ هع

 مال كاهيلع ىنثلا
 عا رياسغىأ (ىص

 هيث) اريس< (ىأرو)
 هريس ان ةومنلاتامالع

 ه-:>:ماف ىأ (كلدي

 فالءءءالا لذ ,اريدع

 ا ىلا هللاة2)

 ىلع الإ .وهيلعىلاعت

 0 اوتالاابىأ(اهه
 اي-ثتضغأامهللاوذ
 لثمىأ (امهضغبرطق

 اريح هل لاقف) امهضغب
 هللاب كال باق ىأ ( هللامق

 الامي لوا النا
 هنعلاسأ ا عى ريخا|م

 (ادنا نعل سلاف

 (كل)ر_هطىأ ف لالاب
 كلذكو) توعد

 ةناع هتك قم كفواردملا
 نييقونو السلا ةالصلا
 ىثىأ (هلىلاعت هللا
 عئارش ةاعارع ى-.ة#

 ل_بةناكهنا) ماك الا

 (نيكرمثملا فل < هنود:
 ضار ةل-هق ن نماكأ

 هيشعىاأ أ (مهقوقوف)

 )ج 4 !ىفةقادزم)ةفرع

 نءم--مناب نيللعمىأ
 الةمرتخلا مرا صاوخ

 نمه- ءاك-!اننوجرذع
 مهريغل افال_مرلا

 ىدم اذهو تافرعب نوفي !اوناك ثمح

 ذطذأ ا ذاف هلودو سان 0 <- نما وضع أم ىلاهت هوق

لللسللللل  يبي:::بببب:ب_ب:_:_(_7132-2-1-1_71/1--0-0-7-7-7->5
 ججحسسسسسسسس7222س

 هلوقو)اضيأ ف يهضوهو قارماار غن :نيدءارسالا هي !اةراثالاتمدق:ثد دما |اًذهو فم صضا| هر ا

 ىلا سو هيلع ىلاعت هللا ىلصر' اسنيم ه ةقورعمهتصقورص# !اودملاو“ ايلا 2 ؛بهارأ )م ءاريد هقفأ

 ىلاعت هللا ىلص اعدت لزنىتلاةره داو هلظن باح اى أروءاريكت ةعموص» رمو بلاط ىأ هت عم ما آ كا

 000 أعن هننأ ىلص ىنلا ف لحدا نيح) هر وهشمهمصقو لذا هيلا ل. ءمل_سو ه_.اع

 اهمماس رقىأ(ما ثااه- .ةاذا) نيفو رغم نب مخص مسا(ىزعلاوتاللاب) فا < ناد :هباطوأ هءاع

 الوا رس هقرا بال ناك هنالاريغصهعم بحصتسا ل( بلاط ىأه ع عمدرقس ىف)اهميلا اواهّضر 5

 تامالع) مل_سوه اعل اعت هللا لص( .35)هياعهمودقدن :ع(ع رادو فص( ىصودو)ارذح

 ءايدنالا ناك لرتمىف ل-سوك .!ءىلاعت هللا ىلص هوزنو هما 4 ةرج ثلا ليمو هك 3 ا.غلا لم 1 ا 1

 ةخ 1 ىفو(كلذ.هريمخ ان ) ةونلا ل_قهناصاهراو هت صقىف ل صفاكه.ق نوني مال_.لاوةالصلا مهيلع
 ءاريحمل ىأ( هللا ةة)ه ه-,:اهدهاش ا تلاطانأت اريك ري_ [ىأ سخان

 لقن دع ةزمهحلاف د2 ف هخقىب ا تالةخ سن اك ءلصأ(ىناس ”ال) ل - ردع لا هللا ىلص 0 1١

 0 ل مه.فا1لا (ام )ىلع م 5 1

 (امهضغب 0 ركد(١ ا م 1 . 0

 فرشر ملسو هيا عدتلا ىلص هل( ل لادن ثلا ميو اامالاهناد د ؟ءاريك هللا قفل امى 0 6

 نال عاوهبنكرتلا اذ_هىلعمالاك- اامدق“ :دةوكلابو رطخ' ود لك نعى 6 درا عل س]مركو

 هنريس قف سانلاد.سنءاوهناق. طىفدع_سنيا هاور بلاط ىلأ هع عملو هياعىلاعت هللا ىلص هئصق

 ؟ااقلا 2 هالو ىهسا عش ءارو وهل> هذ: سلك قنوعمد ا وناك 6 د رةنارمامانادب العاب

 هءتاجو بلاط وبأ اقف نس لك ىف هدفا ةهماغ صأ امة طه مساع ءاهو فاأوة>وثةمواوواهحتو

 نو انثهل آما ىفانفااذت كارنانا بلاط ىلا ةىلافانديعلا:همبهذا لو هاعىلاعتهتلاىلص
 فتح .ءىلا عت هللا ىلص «اولارب لذ :بلاطونأس ض غىت>هي اعا او<أو كلذ نهم اءىفاذ

 ىدخأل اق 1 كاهدامام هلاولاةذاعزو ءاب وعر ع جر مث هللاءأ كامم-_مع ب اغه؟مهعموهأ مند هب ومهعم

 0 ريس لاص_ نمت 0م اشيل هلناناك ام هلاولاة فم ىلنوكي

 ملسوهيلعهللا ىلصداعام مث ه-ءالد أب كءاروىبد ال وط صد ل رولا ل نعام 0 نمتدوند 0

 كركم (كلذكو اهاد م تفرءدقوريلا ىفاضبأةروك ذةءاربي_كةصئامأو' 5 'ىد للا

 ةالصا| هياء( هريس نمفورءملا )د ةءاهأ 4 ١لهأ# ءاعناكا عش وهدم اءىلا «ت هللا ىلص :هارن نمم دقت

 ىلاهتةلخءادكبان مدت وط صول.خو هد هم ءادوب( هل هللا دق ونوز علاقه: ءهنورملا هلا او>اومال_تلاو

 ىتلاةل <لاوربخ أد ترم كل دك 00 ,( هنود" ليقناكهنا) هآوقهريخ أدم هه فو رعءلاوهنافو

 "055 ىزيكرملا فا 2 نادال نملديضورعالاو مد ةمربخ كل ذكور مأدتبم هناو ًاولعد

 2 هيف ورعم ناك“ معأ(ةقر هد :] )جح اذا لو هياعىلاعت هللا ىل“ 0

 اًممْعو رقي فد رعتلا لأ مث مل 0 هرعتلاو فرعملا لاهي ؛واضإ أتافرع ىهساو

 ل-ءقوه-ةىودو مدآفرا اعتاهي ىمس فراع عج نم لوةنممل- 0 9 رعوةقر ءدفوةولا ل_صأو

 عامتجالا مون مس ءاذ_ةرعو ناك للا مءاتافرعل-ةوةذرع جملاثإ ؛:ل-> مارب و ءدلو مم ا رعنا

 هلا 77777 بج

 هنذو

 اقلاذعمال_اوتالدلا هيلع ىنلا ىأ (وف فتي ناكف) تافرعنم حام
 ماكح الا عا رمش قد 3 2



 مالسلاو هالص'!مويلع هريغو مدآن «ءايدنالا راش فقومو لب( مال_لاوةال_دلا هياع مهاربا ف قومناك) تافرععضومىأ(هنال)

 «(لصف)# ملع أ ىلاعت هللاو هل 2سم دلاسر ىف ملا هذه تنسب دقو

 3 مهم ولة هيلعدقعام(ءايدنالا دوةعمانمدقا؟)رهظىأ (نايدق) ف ندملا

 هادهقمال_بلاو ةالصا|هيلعلم اا( هاربا فةومز اك) ةفرعىأ(هنال) هلعغاذه سل مالك هيقو

 رم نماهالة- عاد درك فن سل 0 ءلعاوناكأء. 5 ءاهاجل!ةقلاخوهتعب رش عاب د الهلل

 قا الذ نإ [-سو4.- اعوام الخ هنا فن مرح نكح راخ ىهوتافرعد هن نرعلار :أنسو

 هناا سانلا ضافأث ي>ن ماوضي ةأملرناذه ىقو ىراخبلا مرد

 حضناو رهظ ىأ (نابدق) ىلاءتهّناهحر ضايع فاو ااةينك وه ه(لضفلاوبأ ىذاقلا لاقل دغ)#

 موص" :لاومزملاو هود ةععج مال_لاوةالصلا مهيأ ال كالا عر ادا لك هى( انمدتاع)

 كلرشلامدعوىلاعتهشينادحوداقتعاىأ (ديحوتلا ىف) فارطالا عج وهودقعلا نمر ءةسم

 قم,ةمصءو) ىلاعت هللا نمهيلع لزانلا(ىجولاو) هي زاسمالا تخام لكي ىبدصتلا ىأ (ناالا وز

 اماف) اذهل :ةىدلال صقلا ىف(هاندب امىلء)هلكروك د !كالذ فالخد ا“ ةعانم «مهظةحىأ(كلذ

 ىأ(م-م واقدوةعن ,هز هي مممصعو جولاو ناعالا وديحوتلا نمركذامريغىأ (باب !ااذهادعام

 ةلجىأ اهعم#<اموا,تاجدا 0 و عيج ىنعع ملا سكب ( اهعام 2( ادعامل نام وهواهمزح

 اهادعاعدا اراادربمم“ | ىلع ب صن (انم 0 ,وأم اعمءولامم) اهلك مهب واق ىأ (اهنا لاهريغىفه-_مولدوقع

 هنالال_طقتالالا + ا لاساذه أ( هل لا ىلع ء)هكئالماوخ زربلاوهرخ" الالاوح ”ىهماءنمدالام

 مد_ هناا ناب( لعلاوةفرعملانم) هلوقو تعج وتامدشاىأ(توتحادقا ماو هترثكسل ىصخال
 هطيحب أد فهلر دقن هعذم نمد هو ةاحذلا صفد هيلا ب هذاك اهديم ىلع ةينايم ا مدقت راو لفعل

 ليلا ذل نوعا تب داموا ت جار دام زحلار قاعتم لوالا نا ماو :رعملا نم ف ةرغااوقأءام
 ىقماندب دةوهقااكامث.دحلاىفدر ءهنالاقوهيلع ضرمءاةءاج نا ناالا ةفرعم هللا لع قالطبال هنا

 فوءوهل_طقي وهياعدب زي ىأ(هقوقئمالام) هع ا.اكوا معاثز رح( :دلا وئيدلار وماب) لا اذهريغ

 نءو) ب غارلا هلاك ركذا1تريع<_تاؤءوحوددعلاو مسجلا ونامزلاو ناك !ىفنوكك و ت2دض

 (ىدعاو 3 هو | مدور 0 :5 قامىلع علطأ ىأ( رابخالا علاط

 نملعنمهلصأو رظذلا قةدوركذىأ (لمأت وز ةياردوة, ادرار دحلاب) لغتشاو مها ىأ

 را وم ةدقو)٠ هاهلق أك اتةع(مدجو) مد- 0 :ام.ق(هاناقام) ركذا ريع سا لصالا

 5 5 (خدارلاب 8 ماى ل_بوهيل ءىلاعت هللا ىل_صانيدأ ق>ى) ركذامءامدنالابومل_ةدقعب هقلعتملا

 نممسقلوأ) لّوالا مهلا قتامار كلاو ص: اصلا نمدب هفقرشو تازجعملا نم هيدي ىلعهللاهرهظأ

 2 ءدعوأ عمى :ءعىلعت ككل اذهىقودعب ركذام عمىأ (هءار وام ىلعهينيامبات كلا اذه

 مهفاوحأن كءاىأهلءةامىلع ا ردت عطقتمءاناسا (ىات -2فراعملاذهىفمهاو> أن أالا)

 او هيف هر رمد التوأق 2 ءلافل سوي ا عىل اعت هللا ىص |: دفكم ا دعاة ىلءأ اهيف هب برم هل موضعي ةةلمدع

 ىلاةيهعف اعو رغلا صعب ةفرعم مدعو هلق 5 نم عئار صعد ىج :لاةفرعممدعالةءز و<ىنالقابلا

 ليئاكد.> وتلا ل الأ طورم»ت اغلا ةءاعاذكراهقرتف ناسالاجص ل دساذاطتكا اتق

 (ايندلار وماي)دوةءلابالفام_لان هةموهفملاول_علانمىأ(اهنم قاءتاماماف) قالرظن هسيفو
 هوة نةمصعلا هل_ءاف بئانر لوءغلل ىب :همةممددأ | ءايلاب( طرت_ثالع سانلالاوحأو ساعملارع اك اك

 ىمعي (هنعىلاعت هللا ىدر لضفلاوبأ ىذاقل لاق)
 ىلاجالا ىأ( ناءالاودي-وتااىف)

 ىلو صفتلاو جلا لبق

 ىلا ىأ( جولاو) هدد
 قموتم-صعو) قاغاو
 ىقاتءاع ىأ (كلذ

 (هاتسبامىلع) كللاخدام

 اماف)ءانرر-ةام-يةىأ

 6© ا لا ذك هاد-ءام

 0 4 او وأث صخااب

 قلعت امو 00 ا

 5 مز درغتلان 6

 امو ىأ(موولتدوتع

 (اهعامجق) 00

 عجاام أم 4 كل

 ىأ( - ا اهيل

 4 اعوءوامم) مه ولو

 نينور_ةمىأ(انيقيو

 ريغزهىأ (ةل<لاىلع)
 ةرذتطتلاو ناكضعت

 دق ) ممولقىأ(اهناو)

 تامدشاىأ(تو-ت>ا
 قىأ(ةثرعملا 00

 ىف (لعلاو) تا
 (ئيدلاروماي) تا 13 1
 ا#(ايندلاو) ا هعيجىأ

 ىتالام) هيلا جات

 هياعدرمالا .ث ىأ (هقوذ

 راسبخالا علاط ن-مو) |[

 ىأ(ثتنوخعا داو
 ل-هانوز دان * الا عه

 9 اذ ا :لح وها اقام

 ل م2م25لو 05 راك ال

 ءالصلاهم اعاذ 3 :ق>ىفز |

 لعدم ءام) 0 نعإ ار ماوأىق هتاز عءمركذ لص" ىفىأ(با“ 3 || اذهنه)م-ةلوأة ىأ (م 0

 يياهتاماماف) م اهنم ازاتخل بتصرف كلت تن ىراعملاهذهىف فاو حأ) نع اىأ(نأالا ةسع (هءار وام

 مرش فاول



 مأل_تااو:ال _صلاهياعنأو .1 لرهدملا الوقهدرب هناؤةعب ءكاظيحر (اهضعمب ؛ءأمدث الهو رهممذع نم ةمصعلا ءأيد ئالا و -ق
 هلوقهيلاربش يابت ة- العش ىأ (هسي ءاع ىهام ف الخ ىلع) أهانا مهداةّدعامدعنموأ ىأ (اهداقةءاوأ)ه «ار ملا تامدأ

 فرعأمت' :[لاةةليلقالا كلذهنم تاي ملفهربباناوك رثث اولعفتتالنأ ؟ اءال + هلا نو رب مهو راصنالا 2-2 ءاعىلاعت هلا ىل_د

 هع -راذكو ع.اهندب

 ذا -ماع) دفا

 م4 ونىأ (م- مح

 ةحسن ىو ءم-مع زعو
 ةديئتاتإ مدام
 ىأ(انئانتأودرخ "الاب

 افاو>أ نماهرا_*أ

 ةعبرشلاماو)اذاوهأو

 اهطباوض ىأ(اًناوقو
 ىل-ء ةلمك-_كااةياكلا

 روءأو) زل لئاسملا

 هجونرا.ةءابئأ (اهتدلا

 ري أدكمم اهمااةمحلا

 داكفت# (اددا ضن (

 نيدفكلااو ني" رضلا

 هنرخآ بحأ نم درودو
 بحأ نهو هأم' كد رْضأ

 هيرخ
 عى -اماو رث "و

 (مهريف فالخ) فرم
 مهعابناوءايدنالاريذ ىأ

 ءايلوالاو ءاملعلا مهو
 ا.ندلا ل-هأ نم

 (نيذلا) راحةااوراقكإ اك

 نودلعي )م _مقهّللالاق
 امندلاة املا نمار هال

 ربعتاها نءامطابالىأ
 هرع الان دو)رمشالو
 مهنا عهىأ(نول نأ غمد

 [ك) نولفاغمها ندرعأ ىف

 ا رضأ هأدتق

 ناشلاىا(هنك-او ىلإ «تهللا» ءاشناىلاكاا بابا ىلا 1هني.ذ ب

 م!بيعءالئأ ل ههماداصلانوك سا( مدوالو) رمامىلعر لب رذنلا يدا 4| ه5

 ةمصعلا مصنو ل _ءاغللاينم«نواك» ثأر وو (اهضعسمهتفرعم مدع نهةمصولاءايدنالا وح )

 م ,ت:طقود ىلا هي .اكلابامةرعم مدعنالاه_ضغ هل وةىداحأوءاملعللهب ةريهضلاو ةمنأ ءاوعفالا ىلع

 فال_ ىلءاهداةةءاوأ) كلذم متن رعممدعز وج فالصأ ني الاب هل قاعتالامدارملاو ماو ةعةمالسو

 اويقت ملا نيب اد .< ا ىأرل ل_وهيلعىلاعت هللا ىل_صهعوج ر اول !ارمب انةصقك (هي ءلع ىهام

 1[ جلاداصلانوك دو واولا عام ةب(مدوالو) هنممزاكلاال نا اغلا لمثدامدأ 5# ءالايدا ارذاو ردد

 هتفرعمم د عىف ىأ ( هيف مالسلاو هالصلاموياع ءايدنالا ىلعد اعىأ(مويلع)ريص:صق:الو سي ءال

 ةلوغ_ثمىأ (ةةلعتم)ه لعمزعاذا مالابمهن .هه زعلا ىهوةمد عج (مومهذا) هاوي ,همْلع نيبو :

 ماو)ا#م-ةهللارابخاو حولا لءباعااهمالهيرم_عو ريلاوهوابت عج (اهئابناوةرخ ”الا) رومأ( ١
 ىيلالاوب لا :ثالافاهفلاكتىأ لهداضتايندلار ومأو) برعم ور ظول اودو(ا# مدن :اوقر# ها !رشلا

 نيذلا) سانا !نممال_ءاوةالصلا مويلعءأ .الاريغىأ(ايندلا لهأ نم مهرغ فال ) مههمهول عد

 (ايندلاةايحتان زهارهاظ) نوملعياامهمالهيدةعبالمهملع الاخت ولتا.:دلا لهأن ملدب (نوملعب
 هي نودعم_د ىذلا|مطاب نوده. نوع هوما -.نيذلااهفراخؤرهاظ نوملعباسمنا مهناو مي راج |هيفؤ

 نعمهو) لياق عاتمهناىلاةراثا ار ها ريك ولاسعالا اص نمرارةلارادلدب نودوزم وةرخ“ الل
 كواللرب رك" ةيأ املا مهو ماعنالاكمهفاهتممهمزمي ءام كرادت فاس رطخالامع (نولفاغمهةرخ" الإ

 سايتقاوهو + 7 اد انين لاجلك لعو والا رمختتإ ىاو نر اغهرمخأ دم وأ اهريخ ن ولف او

 رنا ال اهذلاناواوغام واهت_آن ركاف ضحءامأم :كامارتلان اىلاداضأاب ,راشأو

 ادهنيمنساك) هلوقب راشأة ملا قانهنالاته هركذلهج والذ اهمئامس مهمزاي ةيعرشر وع أيات القاع

 ايشنوماعبالم هنا لاقي ) نا عصب (ال) هلبقاسع كارد“ ساوهو ناري ءض( (هنكلوفاثلاب مايل ف
 نمم قع «الامىلا مهتيسن(ىلا ىدن) هن دلع مدع أ ل دف اس دلار 9

 هللاوةلقغلا نمركذاسجىأ (هنءنوهزأملامدو) يا ع والا لاوةلغفلا)

 هيفمفاكلنيفرطلا غي رعشب راشأو هلثم نعمهةلخدعبأو مههزن هلام .تةلخ ماسعر فوقع لاوكلا
 داليا نممفدنالم هاك مال_بلاو هذال هلامهياعءاسنالا نأ لصا او ممم صوص مم" اكىت>

 م-ميلع منك العلام 2 الفاهس> ملأ :دلار وهأامأو ةمكو كد ريغ نمامي# و .ىولاو ع ةارسلاو

 رداناا فكلذنوكافاواممهماعمد_عرثكي الالقءوةنطقسانلا ل 5 موك !ءال لا وةااصاا

 ماه هلانبالوقل لهريغو هو لق مك مه.لعأو هنامز لهأ ل كأن :لك نا ىددعي هامأ :ههمالاك قر سد لوا

 نوكينأ مزاي 3 رات سيق اب نسل نءدئامز لدهأل .ك اهنا
 هيلا ل_سربهنال مالو ةالئصلاهسنلعرمذ لا نم ملعأ مال-لاو ةال_صلاه يلع ىدوم

 ل-هأ ىلا اولرادقل-؛) نار-عنب ىسومال اٌامنب ىد وه هنأ نا نادل 'جاتالو

 تتسم هس ل وس م اسم م سمو ص ج7 يووم وو وج ل نجل وج يطل ل جا
 امندلا

 ةبسنىلا ىأ(ةلفغلاىلا ىدوتر كلذ ناف) قالطالا هج وىلءىأ (ايندلارعأ نهأي :ثنو.اعنال) ءايد: الاىأ (مهنااذه عمىأ(لاقي ال)

 لاَعيوةلقعلا ريثكعلا هلب ؛الا ىل_قو هللة عال ىدلا هلبالا لذ ةهناط لاو لقعلا لامكا هيقاذملا ةهالبأا ىأن م“ مف ١ (هل لاو ةلقغلا

 مناف كلذ لثم نع يأ (هنعنوهزنملا مدو) هبل اةنحلا لهأر ثك | ثبب دحل!هياعورمشاا نع لذاغو وقرملا ىلع عبط ىذللا ذي هلبالا

 لحأ ىلااول مرادق )كلا امي نوم كسا نزل هاكلا



 اغم,تففاحمىأ(مهتسايسإاو داقنوىأل وهنا ةغيصد(او داةو]م_ممهالب نعمهوعنمب ومثله غنم مهومئيل ىأ (ايندلا

 َ وماي ةطيقرملا ىأ ( مهايندو) ميد حالص ىو 07 (مهنيد ا صءىؤرظنلاو) مهعفنيامىلام_متلالدىأ (مهتيادهو) مهركت

 1 اةدال_5نمىل_كالا قوهوءاضقل اديلق ه-:مو اومك->واولو ىألوهجلل ءانيلاب(اوداقوايثدلا

 ىأ(م-,ةيادهو)هحا هيامعئثلا ىلءمايةلااهاصأو رهقلابا منوارتأ مهر وعأ طمض ىأ (مهتسايش)

 عيال راب (ةياك-اايا.:دلار وما.لعلا مدع عم) دج ونو(ن وكيال)ة-ايسلاو رظنلا ىأ(اذهوإ داعملاو
 (ءايدنالا لا وحأو) تاذلابم_هلادو صةم سدلاهب مل_ءلانكل مهاوحأ ىفرظنلل عنامهنالالص أ اهنمايش
 اذهىفىأ(بابلا أر هىف] تمد دقو ةريس عج (مهريسو) نيعجأ مويا ع هنايحتو همالسو هللا تناولص

 روك ذملا (كلد.م,فرعمو)مهرابخأ نمرمشااع(ةمولعم)ايندلار وءانهل علاوهوململا نم عونلا

 اميف) مزاحلاداقتعا ابوه ولقدةعىأ (دقعلا اذهناكنااما و) لعلا لأ ىلع قتال( ةر وهشم)
 ملعلا الا +سو راع ىلاعت هللا بص ىنل |نمعصن الف) ت الما ءااكاثدلاب ىاعن هأذاك ناو( ندلاب قلعت

 ئثهيلع قالو هنمأ يشل هال ىأ (ةل جهل هجهيلعز وكالو) نه مشو ثريغ نماسزح وانيق( هل

 (هنال) كلذ ع.يج ل عيفايلكءاغتنا هدا هج تنا ىأ ىتللديقهنا قو نيدلاب قلعت هلاعأ شل هال
 لاسراب (هللانم حر نع) ار داصوعا |(كلذ» دنعلص>نوك نا )نمدماء(واخال) كلذب هملعىأ

 ىاعتنامو حولا ف ىأ ( هيف ) سو هيلع ىل عت هللا ىل د(ىهنم كشلا حدبال) مأ ىأ (اموهذ) هدو الم

 ىأ( لها فيكس ف) كلذ ن ىثىفك ثىدا هنم ل ه<ملاذاوا ده لل بة هةماع مك( هانم دقام )هههامب
 ,ةواذاهنالى اهرب قب رطىلع هلاحوهتيفيكراك:انها هكر اكسأ اوهوه:ميْدد لهجهنم عصر ىف.كو

 مدع نم مزمل. ال هنال هكر دمساو نةيألا ىأ( نيقيلا لعلا هل لص>لب) ةصوصخم ةيقيك ىلع عقب نادال

 (هداهتجان) هوحنو ة-مرحو الح هماكحا نأ عدو نيدلاب ى «ةملارعالا(كلذ لعف نوكي وأ) هدض نقيتولعلا

 هللاهملعأ ام كلا ليص_وهو يولطملا لو د2 ىف هلدب و ع-ولاو ةق اطلاوهودهكلا نم لاعمفاوهو

 لعين همكح ناب ىف حولا نم(ئثىهيلع لرخ ملا ميق) هيلا هراغتلاب نيدلا دعاوقنءهجارخةساو ىلاعت

 رب وجت لولا ىل-عق) هودو صن نهه-ج رح سا عرش دع نظ ليد ءريغ قوهو كلذدبه مك

 ل اوقىل_ع) هية ىجوه-لعلراب اميقىأ(كلذىف) جلس وهيلعملاعت هلل ىلص مهتمداهتدالا 8 وق 7

 |.يقهنمأطألا عوقوز و <لهاد_هىلء مث حبدعلالوقلاوهو هداهتجازاو 4نيبهاذلا (نيقحلا
 اذ هوأط لا ىلع يو هرلع هللا ىف دهرا رقا مدع ىلع قاقنالا عم ص «يوز وجو موض ءب هعنخ هيقدهت>ا

 هيلاوال_صأ داوتجا ىف أطل عوقو مدععيج رثملا مهمريثك ب هذونيياوصالا نمريثك هحدر

 ه.راجحم نمءاملاذ_خأيافاهدارا نخ لوصالاستك ىقهطوسمم_ماداو ىلاعت هللاهجر فصملا لام

 لو هيلع ىلاعتاهللا ىل_دهنع هنو رام.ق تاغ اهخع ىلاعت هللا ىذ ر(ةملس) مايدر وهشملاةيمأ ىلإ

 هيفهللانملرتيملاهيقىأ (ئشهيفىلعلزني لاميذ) ىدا,تجاو( ىلأرب كشسب ىضق اسما ىفا )كاقدنا
 وصلا ا 11111111 00 7 1017 ك7 32000513 170 ل ا 923073 3 تا كات هط شنط

 أعهسد

 ئدلاءاملعن مىأ(نيققخا ل اوقىلع) ىدملا لا وهو ئثهيفهيلعلزنرملاهيقىأ(كلذىف ) ىنل انمىأ (هنمدابتجالا عوقو

 (ةمولعمب امل ا اذهىف)ءاماعل ١

 هر وط_سس تكلا ىو

 ه_اك كلذ.م مةرعمو)

 اذه ناك نااماو ةروهشم
 مه ولقدقع ىأ(دقعلا

 ىور (قلع_ةام)

00 
 حصلت هر وأب ىأ

 هب علاالا ىلا ندع

 (ةلجل هج هيلعزودالو

 (واخيال هءال) اهرمعانىأ

 نا) نيرءادحأ نمىأ
 هيلعىنلاىأ (نوك

 لصدح مالس او مالصلا

 للعلا ىاأ (كلذهدنع

 و-هث هللا نم جونع)
 (هلغم كشلا عصتالام

 هيلع ىلا نم ىأ

 0ع هسيق) مالا

 عمبالهنا نم( هانمدقأس

 ىجوأاسعلءلاالاه ذم

 ىأ( لهما ف.ك3)
 هنملهلا عصي ف كف

 معاالسحلا)
 ىأ )ن وكي وأن يسعيلا
 ىلا نو ناوأ

 هج كو كالذل-ءق)

 امءةءدابتحا, كلذدقع
 ىئتهيفهاعلزنل

 لعاشلاوألوعقملا ةّءيصن

 لوقىأ (لوقلا ىلع)
 زيوجتب) ءاملعلا صعب

 ىلع لني ملا «يق)انايحا ىأ (ىبأرب عشب يذق[ اسما ىفا) نيسنمؤملامأ (ةملس مث يد_-ىضتقمىلءو) نيدسمتغا ءاربكو
 يهمه



 هرم ثدددحوب جرخىأ (هحرش

 :مىأ(زاقثلا)ةماسمأ
 ءاورىأ(تاقثلاهجرخ) مل_بوهيلعلاهت هللا _ص هنمدابتجالا عوقويف خرمدو هو هيحو نه مع ا

 مودي اعىلا هن هللا ىلصهد اهتجا ةدص ىلع لاد حمص ثب لد .وهدهريغو دواد ىف اكهن قث وب نمادنسم |

 تسردلو ءام_شاو ثد ر د3 نايم كناحر 0 0 ؛دحااذهسسوا

 لاقوهز وح دأنز 5 ازا امس عو وو 3 مح ازا وحىلعل ءادتهاع[كوهومرخآ ىلاىفا لَه 2

 ىحولا ك- ىف هداهتجا ن البو رحلابهص_وأ ىحوب ىحوالاوهنا ىوهلا ن ءىطنياموىل عت هإوقل 1
 مدعأ هي فا «النامحالا صعب ىف ىرداال سوه .اعهللا ىلك هلوقو ىو ه سدا و سا ااه مهطاملم هسا

 (ردب ىرسأ ةصقكو) راصدالاىلو انا وريدعاو ىلاعت هلوقل هجولا ىلا دن دم سا. علا الو

 ةصقلاوالجر نوعبسمهونوةثوملا ىراسالاو قون نءىرمس ل اكريسأ عج
 ركيونألاةق» '"لودهفنو رتامدياهعلاو ركب نال لاقل سوه ماعلا« هللا ىل_هدنأ بم يدك ىقاك ا

 ناهنلا ىهه ةراقكلا ىلع اب !نوكيهيدق مهنمذخأت نا ىرأةريشعلاو اااو :؛ه-ئعدللاى ذر

 برْضن ناىرألاقةر_عاب لو“ ال وهيلع يلقاها دلال الام مي
 ماعد صرالا ىف نشب ىد> ىرس ا ه]ن وكم «ناىنل ناكام ]رم هديدانصو رفكسا |هعأمهناق ميقا 6

 تددح هنافىنارب+أ نايكس مر عام 4لا23 :ناكسز+ ,وأووهل وهيلعملا «) هللا ىلص,رسا3- هيدقلا ا

 ىفداءماذ_ع صضرعدعلع ءادعلا - نمضرءاساىب | ّل-و هيل عهللا لص ل اقق ت 1 الاول 1 ا

 000011 لات ال عوتر لع ليلداذمت 4م ءأم عم كالذمدقو 1 ا

 نذأهناق كوس هو زغؤمل ء فاعلا هلال نع ( نيف الن ذالا ١ زةصقك(و 0 مسوهياع

 م ا ل عمامج ادد يسولار طبت لو نع ه4 نذاف ةا هن ءدوعقلا قدوثدأ“ ءاةعأ# ا

 نم ع«ناك هاد الا أوقد صنذلاكل نيم ى ى مه كك :ذألكنعمهّللاافع لوب 4 :عوفعلا مد 9

 (مهضعىأر ىلع) هيلعةيوتلاذيآ تازنىت> موقغ فرعي /نيقفانملا صعب رادعابردت ءاوهنذأتسا

 داهتحالا عوقوز اوجىل ءءانيدهنأ كأن مدا مجاب ناك كال 3 نا لق هناف ١ طقه م اةللوأ نم" قلل عمجار

 ةقوروم ىفف(ر 0 أ

 لرند_ةواهماس ىق 1 قايسو

 | نوكينا ىنلاناكاماهيق

 قن-خش ىتح قرأ دل

 (نيهلخ لل نذالاو) ضرالا

 نَء ني-ةكانملا 0

 لرب ثيح لوبت ةوزغ
 تنذأ!كنءهّللاافعارمق

 (مهضع» ىأر ىلع) مف

 ناك هنعردصامناب ىأ
 ل-ةوه-ئمدا مدار

 ىأرلايداهتجالا هلزو ال
 هيردعل نظل ىلع ىلا
 ىولاب نيةياامء ىلع
 لرا نادرو هراطتناب

 هبرد_ةى سل ىعولا

 لاقدنا عمدر ايم خا تححتو
 لرئام سانلل نما ىلاعت

 اًضيأنوكيالف) مهلا
 هرمثي ام هدقيتعام

 كمر هنا عممعر ارقاوهل هلومقتل هباطخخو م باتعلا نا ىلعءانن م سوهيلعرلا «تهنلاىف_صددنع م نم

 نيم ا!جولار ا «:ناهيلعنإكاءاوهيفداهتحا الو هلنذأو لبق كلذ ىقمرمخىل ع: هليأ كك اوأىلوالا

 هيلع تترتب «ىأ (هداهتجاهرمي ء.امهدةتعاماضا[نوكالقز ةقيقدراظناو ثح امهم ةوهنىلوالا
 ىأ (اقحالاهداهتجا

 ْ أع ككوااند_ص
 عطقي هسفن ف (احي توا )عتاوالاق 25 ةاوم(اةحالا ]هيدر را 00 :ام نمو هلقرةنوكمو ئأ( واقد 2

 قحلاو هاذ فراج 2
 مكال_صأ هداهتجا ىف ئطخال سو هي | ءىلاع' هللا ىل_صدنا ىلععأ ةءاددو همي كهوف هاولا نع ءرظنلا ىأ(ت 9 ١ ءذلا

 ه4 معا 2 ى

 اوك وير موو بنل ماقعوثالاوهوديفد جا اميل عنسايقلا زو هناهيلع وىلازعلاهاضترا فلاخ نم فالخ ىلا)

 رقبالهناالار دانأط# |هنم عم ع هناىلا هريغو بجالا نبا بهذو مالا وةالسصلا موياعءايدت الارثا اس

 5 نءلوةلا(اذ- ه)ربد_:ةفالذلا عقب راءودارأ ناق والا ف الخل أطخراولدّساام سدلو هيلع

 ن«فالخىلا) ددعنالو (تءعتليالىذلا و“ اوه)ا- اق الان وكمال ءوهيلعدللا ىل_صهداهت>ا

 زاحاني) بورحتا, صوص ةهداهتجاو أ اطل هداهتجا ىف عتب وأ الصأد_متكاللاة ناب (هيف ىنل امن
 ىلع الل ادهم ءمادولنا) أهضعن ن نه طقسو خفنلا صعب عفوا ذهوهودتو (دامتجا الا فاطم ا هيل

 هيلعزاحا نم ىأ (هيف

 قائداهت>الا ىف أطل
 هداهتجا عنعلاقف ةخسف
 ريغ قهعسنع وأاعلطم

 راوج :تورءاوىرس ةأ هدا -- ه 4 الا
لا ةغيصب وأ يذلا هغيصن( نيدهتخلاسي وص 00 ْ ا

 باوصلل ممموأ اههنم لك محةةفاوم ىأ ع

 5و ناوم ملك دقة عاام ىأس كن لك ىف سد وصن لوع- 2م( ب باودلاو ق<اوهىذلا) هلوقو هلع با تارضو

 ليةاكبيصمدهتحم لكف باوصلاو 3 52 39 7 9 -

 دصمل تدع َّط كك ىلةراصاف :

 سم هيا 1 هلاك اذ: امام ل (نيدهتخنا بيوت
 أ باودلاو ق#اوهىذلا عورفلالئاسم نم هيف عطاقالاميق

 ع



 (رخ "الا لولا ىلءالو) سدصم 25 لك ناب < رش نباو دهمو فسو فأر اةذغوىنالتابلاو ىرعشالا هيلا بهذامىلعىأ (اندنع

 ةراشاو هم 1 اصاب فاك مدحاو ل م4 .دصم نأ, (تا رو عل

 ةمصعلا) ب تاع ايلا اذه قهئطخ مدعب اوصلانافىنلاداهتجا ف الخ هيلع مئاالودحاورحأ هلفاطخأن اونا رحأ هل ةباصأ ن ناف هيلا

 هذه ع 9 يع د5 هنأب ه8 1 لوقلاامأو (تايعرشلاىد ابتحالا ىفاط#ل ان ممل سو هيلع ىلاعت هللا لص ىنلا

 قسامامأو هدا تفتلدالا سك
 ىرس | هصقىق هرادعنم ا 6 ارممضلافهنرع_ثالاوفة_صماهححر وناوقةد>أو هو(اندنع) هلوقدرب_أد _ةبمىذ اوأ

 نقدا ء(د>او فرط ق#انان)ز ولئاقلارو هلا هيلاس هذ ىذلا( رخ”الا لولا ىلءالو)ةب رعشالا

 5 لو رقنالو 1 نال موه .اعىلا عل هزل ىلص ىنلاربغىفاذهو هيفي !ءمتاالهناالا أل ةرخ" الاف يعم

 مت ا الاؤأل كلانم) 4 !ىلاعت هللا ةمصعل أ ( اسود: اعىلاعت هللاىلصو :ل| ةمصعل )أط# | ىلع

 هئاطخق ف لولا نالو) , ناف نيدلاب هل ا عتالامو مد داك ةرح ”الار وماودءاةعلا الذ ىنالخلا لح هنا هيدديق(تايعرشلا

 ىل-ءىأ 06 رتل داهت>!ىففال-لا لدغ و هل صفت م دقت اك قات الايةيقزو<ىفاُم !اوفاغنال م و<اللوالا
 0 اوسدصملانايلوقلا دارةةسادعب وهام ) ه.قلعتي اهيفنييلوصالا مالك ىأ (نيدهتحلا ةئطك فلولا نالو) اي ا الارمغ

 وهاسا)هفيعدال مرنم هيلعىلاعت هللا ىل_صىنلارظنو) هلة عرش ك> ىلعاسايق نو كيهنالداهتجا هنوديروصتالف( عرشلا
 عرشلاوارقت ادم | «دكداوتجالبةىأ(لبق عرش: لو) ىلا نم( نيف هيلع زوما هيفوهاا.داهتجاوهل-و
 لاعتسا لك ىئاارظنو صنةقلا>ع رهظر ا ءاد- ,تغا اطخنالو ًاطخر وصال ء داهت>الا ل- 2 قباوصلا هلرهظء ل هرظنو

 ا 00 0 هللا مصءدامت>اىف ًأطاحلا عي الكا لعلم ءاداذهو عرم هن ق عسل مهنارر قت دقو ىل+سايقوأ عاجاوأ

 اماءدابت+او) هركقنو 5 كل ل_فهنيع قي لزت ل همادار أنافهرئاظنىفرظ ناد اهت>الا نال < ه_.ةومل_سوهيلعىلا عت
 هانا الز لا ربا وكذملا (اذ_ه) هلمأتة هب وقوةطل اغممذهف ع ونمفههابشاو هعون نءئشدارأ ن اودابتجالا عنجال
 (لبقهاع 0 ا ىأ ل_-وءيلعىلاعتهّلاىلص (دقعاهيف) ؛ ىشدع ا :ملامت د اهتجاو هىأربهيف ل عوأ هيلا وأ | هيف

 ل.قىأ مذا ىلع ىف 57 ناكءاوسأممد» الىتلا نيدلار وم نمهركسف هي ةلعأو فب مثلا (هبلق هيلع) مز ءوأامزاجا ماعهملع

 ل داهت<الاوأ ىجولاب مول - ءملاعرشلان موأه-,ةٌكُشري_-غنمهماعنمدبالا م جولارومأودئاقعلا نم

 ىأ (اذه) م 4 اعلا مانو اعىلا ءنهللا لص ىننلا (دقعي لامامأذ ( ليق[كتاب دام ةعالاراصو صخعا ذه سداو هلصف امك

 (هيلعدقعاءيف) مدقتام < انام - اجا < وء|ثدت ىتا|ةيضقلا ىهوةلرأن عج(لزا ولارعأن م)امزاحا» اءهماعت لو( هلق
 هر او سكاكا 65-5 0 ك(ناك د52 هوو ةمرحو لح نمىعرش كك ام قلعتملاىأ(ة- مغرشلا) هلوقوارمق

 هل نام نك ) ىلإ تهلياهملعامالا) ع. د رشد | ىف هل نذالاو حولا لءةوه" ةةعرعادتبا ف ىأ(الوأاهنم)أ يش (مل-عبال)
 هيلع مزعىأ (هبلقلسو اه هنامءاةيضّتقملا 0 و عئافولا بسحب يردتلا ليدس ىلعئثدعب امم ىأ (ايشفا مث ) هيلا حولا
 د ءبملاماف)هندلرةثساو هةليصقشن وادنك ان ىلاثلا سدلوهودفو لصف لوم هنالانا.انابوحنلا هتملعك لالا ىلع بو صتماذهو

 جاتا ما( بعرشا | < نمسك راو شدو فقالا واوا تف( كلذ عرش نا) (.ننارأنانمحوام) لزاونلارمأ نمهملق هيلع امممه_لعلرت 0 ةعيج لع ىأ (اتلج مع رقتسا ىح]“ رعلاستك ىف
 ةياعره_يفرعالا ناب ىلا ىأ(هللاار ا ًاامعااباضقلا ىف( (م 2( ا عرشلا كامن امو وادناس قدا اعاد

 لءبالناك 5 ا نأ كلا انا :أانا ىلاعتهللا لاقإك ه4 1 أاميق رطنو ماسفاو ]هلو حاج هفرع

 ىلا لبةىأ(الوأ اوم 1 تدصمهنأو هسقهلنوذا ماءدامتجاىل_ءّنإاددن" الاو هلا كلا ارأاميس اناا نيب ى>ل ىلا

 هتادملعامالا) نذالاو رعي لهنا نيل مقاول لزاونلان ءىأ/هنمريثك ىفىولارظتني) سو عيلع دا (ناكدتو)ا
 الاجاىأ (امما مل - عرفهم اىد>) ةلرغلاو لعفلا "سا ىتح) كرتلاولعفلا نمةمكحلاو علا هينضتقب امسح ع ردتلاة جو لعامة ىأ(ايشايق امس ب ردعااهح وىلعامُم ةىأ(ايشايش

 ىأ(كلذ ىف عرشي ن اه نذأوأهللان مجواما) الرمكت ل ءىو ربواليصقتو

 هلي لارآاعسان ذلان يب كل ىف ةكابسا“ كلكلااناز :أانأ ىلاعتو هنأ -.س هإوةهيلاراثأ اك (هللادارأ اع ك< و)ءادبأ هيف

 ةياكلار ومالا قهل_علو ابيذداوتحالا ىلاردام :[ولزا ملا نمىأ(ا ممريثك ى جولار طم ؛«ناك دقو ايقخاماهلاوأ | احامحو ىأ

 م ردا دعا وقلا نمةمولعماة يع رغلا يلو اسما ىفال



 اك (ماللاونالهلا هيلعهدنءاهعيجلع)رمتساو ثدى أر قتساةخسن ىفو عمجة ساو ىفوتسا أ( غر فتكا ىت-ش و1 هنكلو)
 لوهخا ةغيصن(كثلا عفر و قوقل! ىلعهيدلاهذراعمتررقتو) .٠ 2 رمكنيدكاتلك !مويلا ىلاعت هلوق هيلعلدب

 000000070700000 7 0 ا ا |( ددرتسلا عضترا ىأ

 ههم-شلا ىأ(بد رااو)
 نابىأ(لها ىثناو)
 هل<انو) هيلا شف بسن
 ىنلاىأ (هنمعصتالف

 ىلا عندنا لص قة ىأ (هد_:ءاوعيج عرقا ىت>-تعلهنك-او)انامحأا ممل يلق ىفدبت< وابي

 مكلتاك !مويلا ىلاعتهللالاقاذلو ةمزاللا ةيعرشلا ماكحالا عيميلعلاهدنعر رقتو لوهيلع
 ءالا|غارفتسا نم ةراعتساوهو لمكستساو ىفقوتسا ىأ ةمجعمنم غوداش, غر فتساةخنىقو كد
 ةيعرشلا ماكحالاب مولعلا ىأ( اهفراعم) تةقَدتو (تر رقتو) ٌساطعلا ىلع: ءام ضافأ هن أك همسصو
 كثلاعفرو) ددرتال_ ,ةةةدعةنةتمىأ(ىوقحلا ىلع)هتمأدنعومهد-:ءىأ(هدل) اهتايئْزحو

 ةملكلا هدهد اردو الاجاىأ (هل لاب د)هتمأ نع( ليحل اءافتن او )همم ىفهامنشالا ىأ( بد رلاو
 ى: لك ن هورس ههيلعىلاعت هللا ىل_ص (هنمإ) اعر.ث وال ةءزوحالو( عصب الغ)هجو لاكي ولاح لك ىلع
 هللادرعأ ى أل وءفلل ءاثماا.( رعآ ىذلا) ل -وهيلعهللا لص هعرشىأ ( رسل ا ليص | هن نم ىدد لهكجلا)

 حصتالو ل هنوعديهرمأ فاني هن هلهجن الهي ل معلاوهعابتا ىلا ىأ(ءولا )هممأ وعد ىأ ( ةوعدلاب) ىلاعت

 هيلع هللا لص ناك ة د. ةمربغ ث معو اعرشوالقع :”*وهول ويحلل تاطهنال(هملءدالامىلا هنوعد

 ءاضقلابك<ناكف ىمظعلاةمامالاو ه-ةاخ ع.مج ىلع ةماعلا ةيالولا هإوهنر ماكحاب ساذل | لعأ لو
 نيبقرفلاو ىطويسلا هلاناكمال_لاوةالصااهيلعرض اك نطابلاورهاظلاب كك وءاثقالاو ةسايسلاو
 م-يطت سالى: #م فلات هيؤةماشىنأ ةمالعللو :دعاوق ىفىتارعلاو بسلا هل_صفركذا_ىهماك>أ
 همفموقلامللك رظناؤهقة < تدرأاذافيذهمريغاما اك ا: هه.ةموضعد ملكت ناو هلمصقت ماقلا اذه
 تاومسلاتوكلمنم) مال _.!اوةالصا هيلع هيملاعت هللا هرمصداميفهملق مزح ىأ (هدقعد قلعنام امأو)
 دارملاو رراكرمالا لا عىدها ثلا ريغد صخدق .تدريحلاوت وءهرلاك كلا ةغلاممتوك-املا (ضرال و
 نياكوملاةك_ثالملا نماهمفامدا معن غسمةثداحا ناو ةد ولعل مارسالا ةةيقك سو هيلعهللا ىلص هملع
 يتلا ضرالا كل ذكوةئي لا 52 تامالءوهةاك ةياد_هو اف ةنب زابيفت ةلخىتلابكاوكملاو اهب
 ةفسالثاا معزتاك تل ٍءاهيفهءدو ا مواهتة,ة>ىلعهب عاط |املعاميذاىهماعوهدابعلا رممدتلا اها ع
 امهيفاوثي ىتلا هتامولذغىأ(هللا ا خول د_سافنملا ةرم- ةكد_عاولا ةمورةئرومأ نم ةعوبطلا ل-هأو
 دحاولاهناىلء لدن « ةبآ هل'وشثلكىفو ءالقعلا اهمةرا# كح اهعدوأواهعدبأو
 الفة_يق.قوتاهناىلاةراشانميعت هلوقىفو هتاف ص عدن درو هناذىلعتلادلا (ىنس لا هئامسأنييعتو)
 مامالاب اك اهيةف:صامل->ًاو فيا أءاادرفءاهياعمالكلاو ىعرشنذا هدر وأمالا هلع قلط»
 ليدس ىلع ن اكامزو <لةواصقنمهوبالا مهب ءءاصتاتدث مسا لك هيلع والطب ن' جدن ىل و ىىطرقلا

 ىلع لادلا هتاقول*بئاجعنا ( ىريكملا هتانآو) لوصالا ست ك ىف كةمهيلع مالكلاو فيصوتلا
 -] ءارسالا سف: ىفهدهاشا 2 1-بوهيلع ىلاعت هللا لص هنعربخأ ا ىهظ ءلا ىنءعىربك-ل او هتماظع

 روصلاىف خفنلاو نازي-هلاو طارصلاو فةولالاو>اورشذلاو رش اك (ةرخ'الارومأو) مدقت
 ئث لك لئاواللاقيساسالا فو ني ةحتفي طرش عجاويلعتلا دلا!تامال_عىأ(ةعاسلا طارشاو)
 ص* م نامزلانمراد_ةمةعاسلاوةر وهشمةعادلا طارش اوهمدقاذاالوسر هيلا طرشأ هنمو هطارشا
 افومشر وهدملاو ةد- ءعىفأن عىلاطأ لا ل ةناكراغ_صلا|هتامالعد صدت طارشالا ليقو ةمايقلاب
 اهندلاو خزربلاىف (ءايقثالاو ءادعسلالاوحأو) لط دلاوىد-هللاج و رخكرابك-لاو راغصلل
 ءادساق ناك اموة-فةلاسلا+ءالا لاوحأ نم (ناكام1-ءو) باسقعم مهن نمم-هامو ةرخ 'الاو

 هملعبالا# ) روه-كملا ةفيذح ثيد_حىاك اهريغونتغلا نمددعد (نوكيامو ) ماعلا ا

 اماباو+ىفءاقلاد مد-ة:امبول سأ ىلءعقاو ىأ(م._ةتامىلعت) تابيغملاقه.هللا هماعأ (ىحودالا

 مال-لاو ةالصلاهيلع
 ليصافت نمئثدلهكلا)

 هوعدلابمأىذلا عرشلا

 ىلا هيوعد عدت الداهيلا

 ىلاىأ (ه«ءاعبالامىلا

 هللا ىلص هيدا هن لعالام

 امامأو) لسوهءلعىلاعت
 مزح ىأ (هدقعب قلعت
 نم) هن رةقرعم ىقهمأق

 تاومنسلا توكتام
 امههرهاوظىأ(ضرالاو

 هللا قاخو) امهتطاوبو
 ءءاهورىأ (ىلاعت

 ةبول_ءلا هتاقول_ذع
 نييعتو) ةيلفسلاو
 أ( ىدسحم اةئاكتما
 تودن ل ع هلم شا

 لال اتافصو لالا
 لاكلا تاذديمت مك

 ىأ (ئيبكلاهتاآو)
 تبا -ءنمىه-ظعلا

 تئار_غو هتاقوا-ع
 ر و-مأو) هناعو:كم

 مثحورشن نم( ةرخالا
 دياكمواهلاوحأ هادو

 (ةعاسلا طارشاو) اهناوهأ
 ةعيطق نه اهتامالع ىأ
 ةرثك و ماركلا هلو ماحرالا
 مانالا نم لظل اةرثكو ماثلا
 نم) مالدي (ناكامإعو) محلا هن ىف (عايقشالاو ) معنلا ةنجىف (ءادعسالاوحأو)

 قيام ىلءلومحذىأامأب اوج( مدة: أم ىلع حودالا) هملعتالاميق ىوربو (هملعن لا *نوكيامو)



 نمنئو كالو ىلا_عتهل رقاةمشىأ(بيرالو) ددرت ىأ(ك- ه: مل لوهوخا ةغيصب (هرلعأ اميقذخارال هيك موضعم هنا م

 ماللاوةالصلا هلع ى ذا 3 ؟ ناشلا ىأ(ه: كل) نم ا ئدلا قب ةارطاق ( نقدا هناغىلعه قوه ١س ممل

 اعرلب 00 الود ضرغبالىأ (هذخأي «الإ هنمئث ىفكل-كلاو أطلا نع ء( هذ موصعم) مدع: ال نايد (هنان 9 حيمح معلا هلطرغشنال) 2222 7بلس
 هلردو_صخنال هنا لاق هتمأ هلع ءاىألءافللع انملاهيكز و> ودع هحوت هللا هم 0 ءلان( ل- ءأاف)هيلعأر طآ

 كلاتهامءاصتتسالا (نيقي !هياغىلع) ا هيلعأاميفىأ( :ىأ (هيقوهلب ,لهيهملعقددرتو( تن راو كسرركا ذامىأ(هنم)

 معن هدنءناك ناء) ىتعملصأن الد رطن و قة, الهماعب نةمطممل_سودم .اءىلا عت هللا لص هما ةفددرتال. هر مزحلاو
 دق للان 00 ت:عزدعبامهنال (كلذلي_صاق: ع.يم للعلا ها طرتشالا) لاتاذا ا هليصافت تايد ملا م-اسمهضعب ىأ(كلذ 3 ل 4 ههنا ىلع هنوك 5 :مالاردكسا( هن ك1)ةغالا اهم ةة>[كنار ططالاعإ رلا |
 ئأ(هلو-تل) اك لع ىلا) ىويملاو أور ثددح قمل سوهما عملا ىل- ص( هلوةلإ ري دحأ هو م عاطرملام ىلعهعالطا نم ادارغا ىأ(رمشدلا عج 2 هم و-(مثدلا ع يجدنع سلامكلذ عن م) سو هما ءىل أعت هللا ىلص(هدنعن اكناو)
 هالختصلاد- ملع) ىأ 3 1 ل الا شاع ىلع ضا هايس ثلءاآلىأ(ىروئملعامال
 ا را (مالطناب 8 ناد (مددس :ىلع)هملعأر طقأ(ر-ظخالوإ) نيد حصلا قىورثد دن
 الاف_ءأالفا) ةدعلا 0 ال.تعمس َنذاالوتأر نبءالام ني اصأ | ىداد ءاتددعأ هب هلوأى ملة ثددلح
 هل. 5 او ازح(هب "الا سعأ ورق ةنمم-4 ىنخأام سن لعنالف) عشنا او رقاد 01 محل ا رع

 ) 7 "واف دى ع : لد حل_سوهم !ءىلاعت هنأ ىلصهم ءارع عاطدملام ءادع لا 0 منال 0
 هنعناخشلاهاور امو قاحتت ىلاءادع_لا كان 5 نعذللذ أ ىلاهدهنلا نا ىلع لد“ ام ا الاو عدده
 مالسااو ةال_صلا هياع مد-ءل كك طلإو رعد د اهمال اةدراب , سا ءمدَّنالامااهرو رش ْنععلاة وعجاضملانع 90
 تددعا هيرنع ةباكح موا اه ءةدقمال- لاو ةالصااموماعءامدت الانا !عءلدبام(والهمق ىفامريغلا تاقتلا

 الامزي_كاضلا ىداءعل (رضخال) مالسلا ههالصلا مهما هءأمدت الا رامك نموهم مال_لاوةالصلا هيلع ىلاعت هللا رم اك (ىسوملوق)
 تءهسنذأالوتأر نع ٍ نياوقي وتومو (! دراج معا يملعتزإ لع عرناله)نآر ةلاىئىلاعت هللا اهصق ىلا هتصقىف

 - لع طلو 1 ل أرمسا كى نهرح : آى وهو اثم ىسومهنانمىلاكملا فوت نع ف ىو رامو نارع
 هيلع ممعلطا|م ( هلب رمش هلاقامل 2: دق وه مغ نم هلع « نأ نملجأ هماقمماكلا ىنومْن انو رباك ”كلا لهأل وق وهمزعلا ىلوأ
 0 وه هء_ضغ) *د-ثلاحقهرح زد_عقهنال.ةفكاودعهنال اقم فب كف ةقن اص دان لعن الو 5 مَ نااورقا افون ناءاذه لك ثساو نإ ,عنماوهأ ءاوهلنا وذ عمدك لآ ةةام مع ىلاعت هللا ذر سأ ءنمال فون |
 سدلق هلزأ إد اك 2 كك مل توهم اءىلاعت هيا لل_دهللالوسر نع هد: ءعصامى أ امام
 1 .هلههتق ملاكا. ناكل مناع 1 . وهومال_ىلاو هاك دااهياعىم.مس>اصوهرضاو 7

 بح

 ةءيصب ( م 0 قداام سف:

 هروح أردو لوععملا

 ةرقنم) اكث1ا ةعيصب

 هذاك أ (نيعأ لاو>أقرضنلا ل أون باك 1 .4 ةمالعالور وه-ثمز“ الاج وهل هوك هوأ ى وأ

 عد ل 01 ضر عس 5 اذان اك ةئالو شلل 2 رد 00 ا لا 1

 3 00 ًَ "لاا م كفا يق حاد ووهتنومانقك دهن" الا دره_ىقتو ةمولعمهم_-صقو ترضخا

 ا هيلعمللا لص( هل.3) و * لك ليصافت لعب نا بالىتلا نا ىلع ديا(و) نأ ءلانع ىءةصقلاو ىءوم لوقو) كرتاو

 ناىلع كعءال-ه

 تابئايةءارق قو(نملعت
 )ا ركز اكمل كامل املا

 أههح* ةبورعوأ أرق 5و

 هللا ص هن تروا ةيعدالا ضءدقهنعهتلا و در شت 32مل لا ءاور ممم تدلع
 تادالة:_ىءاهلكل ج و زعؤامسأو نسحا ثدنات( ى_بحل ا كئامساب) هللا اي(كلّمسا] ملسو هيلع
 تارا رمل امرك اورصم' اردنا 1لا , لاعلا فرعل اىفن شملان ملا ىفاعملا نم هيلع

 هيدا رقمى غارلا هلاتاكهن-.>أنوعشفلوةلانوعم“ دل ١ نيذلا ىلاعت هاوقك ةريصبلاه لسجل

 ل ئشيزممت دقلوضفملا !هاور ثيدخىف فو هياعملاعتهللا ل ودل ثم(و) هلم ريضالوهللاألاهملعبالا_هلسو هيلع ناهيفودشراذاملعىأ 0 ءامسأ هنا ىلع لدي ثيد-كلااذ_هوٌكئامسأن ملدب (ملءأرامواونمسملعام)
 ِن ءىمايدلاو اوراميث( 5 يع مالسلاهيلعنزام ييسر رسيحملا نكي

 مجأوا يل اميق( هل و: ةوملءألامواممتَداعام ىسملاكثامسايك الثا )هذعيلاعتهللايذ 2 سنأ



 مل-عىفإهيترثأ“ بأو ىورت و كرم غنعهملغي تدرف اىأ(ه.ترثا ناو كفا هيام موس ةصأ :ىأ/كلو ٠ مسا لك, كلثسأ)

 داق تع كلا ىف فا أو ءام هتالا| يماعا فل أوةكئاللااهملعا فاأوا مر دانس |فلأ مسا فال ةعبرأهّللا» ءأمسأل ة( لد ءاسب هلآ

 دحاوونآر هلا نو كام

 فقوذو ىلاع”لاقدقو)

 نهىأ( (ماعم ءىذلك

 نديرلل) :هاعأوه

 ىمتليى > هره_عو لسأ

 وأ(ىلاعت هللاىجلا للعلا

 نهو-هواك ءاملعلا قوق

 مكح وهو مل اوه

 ءافخال اذهو) ماعلا

 (اهب طاخحتال هتامول مذا هب
 الو اكمل لاق دقو

 الولاوواملعهب نوطيخ

 هملعن هأئيثينز وطي

 (اهنىبتنمالو) ءاشامإلا
 هنأحمس هنامومل_ءأ ىأ

 ال_ةاد.اوالزأ ىلاعتو
 عدي َّط ك2 نأرو هت

 رك ذاهىأ (اذه)رشدلا

 مز>ىأ(ىتلادةع >])

 ىأ(دي>و هلاق) هملق

 (عرشلاو) + رديحوت
 هرمأ نمي فاكملاىأ

 فراعملاو) هدسي#مو

 رارسالا ىأ (ةيفالا

 روالاو) ةيئابرلا

 9 اونالاو ىأ ا ,دلا

 لاو >الا نع ةثعبنملا

 لاعفالاو ةينيدلا
 ةيورخالا
 ملعاو) 0 (لصف)#

 قو (ةعم ةهالانا

 العر يش
 بلا ةمصع هللا ىل_ص

 ليخفالا ىفاهلئموروب زلاىفاهلثمو ةاروتلا ىف ةئامثلثو هاربا ف كىف هل
 0 -520252لسل[.ى[ ت55 712 1 5-7
 هيفو كناذىأ(كسفن هب ثيمس)ا-هكب صوص *ىأ (كلوه مسا لكن الة سأ) هيقددتسم ىقدجأا
 ليصقت نيةقغلا ضعبل هي قوهعنم ن !اوالخ هلك أثمرعغ ن نم هناذ ىله س هنا |قالط اة عك ىلع للءاد

 ح ورلا ىنعبناكناو ة ةجرلاهسقن ىلع بةكو اتا طمهقالطا عصتاذلا ىن«؟ناكن ا هناوشو ن نسح <

 ىأ( هءترث أس ءاوأ) ريد 0001 اثمالا قاطب !كسقن كا هب ىلا عت ه]وق ا

 ه.ذدهاشلاو ”لريغ نع ةبيغملاك" :امولعمةلجىف ىأ(كدنعتيغاالعف) كلريغنودهم-اعبتدرفتا

 ملع ىذ لك فو: ةو]هريغ مولعلا ع. مد طرحال هنا ىلع لد» ءاسم(ىلا 0 د

 دارملاهريسفت ىف ىذاقلا لاوو روص مان: م هرشدلا لعن ل ماداد مذللعلا ىف بت رىلءأو لءأو ه(ملع

 ! 1 ياقرمالغزاب لامع !اهلىذلا ل وزعهللاو همماعلا نالو مه :ءلكا نالوا نمل «ىذ

 وهذ لعوذهللاناأهرب رقت ةمج-ثعفدىلاةراشاو هو بتنا صو_صختوهو ماعدا ملعلا لك قوفائلوق

 00 ار صو ص2 ةيدصك اهلا, همل عت لأم ملعب ءاعهللا قوق ن | ىذ25ةءاك- ااهذ_هىلخاد

 هبل الاوله ريسقت ل(» ريغو ملسأ نبدي زلاق) 2010 ءريغال هللا وهملع ىذ لك فوذىذلا

 ٌفوةىذااوهف (ىلا عت هننا ىلا لعلا ىهتني ى >) ملعلا فىقرتت لزتالءاملعلا ةبرنادارملاام لقال وراشا

 رئاساملعئش لك هماعطم ع اعلاوهفال_صأ ْئثاهةوق سهلة ءهارح ىلإ [4- غاب .ةوفمءىذ لك

 روك ذم» هوةنالطد وتايث زا نودتاياكلا ملعب هناينيل اقلاةعسالفالاو الخام 1 2 ما12تاث رحلا

 مهدارعىلعاو 00 « ل نيدطخغانا ثحبملااذ ه3 هللا ةمىف لات ىسوطلاريصنلا ناالا مالاكملا# ا

 نب ره-ص* لا هلاقامىلا سهذدقو 8 هناملاقاطن هن طم يال ل و طمالكو هوكالذاور 1 :ل موناو

 ءامتناىا (اذهو) ملعلعىذ لك قوهوةهجو كلو وانرمدع خي اشم صعهاضتراوهناحودت ىف ىىدرع

 ىلع نوع 7 :الىأ(اهب طاحاللا 5 : هنامول عمذأ ) م -لوعدلا نمدنع(هيءاقخالم ) ىلاعت هي هملا ملعلا

 ةطءاماةطاحا نمةراعم- تار اع ءءء ىلا طاع[ دو ةكاع رع مدد نوط <الواهعيج

 هللا ىل_ص ىلا ةمصعنم 0 الع ادع طال ماا ريسسفت :فطع (اسذى متنمالو) هل خادىفاسك

 تلق (دقعمكح) هلوقبهيلاراثا زك لصفلا اذ هىركذام قهماقدقعي نلعتيام م.5ل-بو هءاعىلاوت

 هندارملا(2- -هحو» لا ىقف) لصفلا|ذهىفركذاميق مزاح .داةّعاىأ( -سو هم ءاعىلا عن هللا لص ىلا )

 دا رذاصءبفطعنم(ةينيدلارومالاو فراوملا او) هيلا جوأا هوغو (ع اع ك5 و)دئاقعلاب قلعت م

 بتكلاهبتلفك-:امه-يلعو هلاموىرو ضل هللا ٍلعةةيةحو م !او هلي زاهيلعملاعلا
 لاوم ماقمل كلو ةيمالاكلا

 هيلعىلاعت هنا لص هظفح ىأ( ى الاةمصعىلع ةعمت) :.احالاةمأ ىأ ن(مالانأ مع اولصف)#

 هريغإ عت ودهعلل ن وك, نأ زو< وقارغت_ماللوأ سذحال ىنلا ففي رعتلاو(ناطي_كلان )مل و
 ءدامع صاخىلعناطلسهلن 5 :لاذاف ناطأسم -بماعشلل سدأ ىدامعنالاق ىلا تمتاقتلالدلا [ىورطت

 ىفال) هتباجى أ (هنمهتياقكو)ىلوالا قب رطلابمال_لاوةالصلا هيلع راي دن أ ىلع طاست هل سدل هنا لع

 ع رصلاكنحلا نمهد_:> ةءاصا ”[تاضارمز وك 0 ع اونابدوسدج

 هتوم ضرع ىقهدوداب لسو هيلع لاء: هللا ىبص ضرع ملا ذإو ناطي_ثا نما اف سن ارنا لاو
 هكا كك ا ا اش ا اق يش فال 0 اطل ل ا ا

 م هلوقل(ناطيثلانم) هتياجوهظفحى 0
 ىطادلاوى رهاظلاهز 2 رض نمىأ (هنم) هسا رحوةخسأ ىف 5و هلهلا ةبافك ىلعو ىأ(هل اقكو) نا عك تم ممل علل سدل ىدامعناىلاعت

 ءاسمنالاو نونحناك(يذالا عاون ن)هدسج 7 هاط يأ (همسجفال) هلوقب هثدب م



 انرب_أدقو) سانلا رثاسرو دص ىف سوسو ىذلا+ ضخ ىأ ساو ولا, ةخسن ىقوءاقلالا جو ىلعىأ (سواسولاب هرطاخىلءالو )

 ركب وبأ ان )ةقثلاىأ(لدعلا) ءأ| )فرصلاو عذملاب( نوريخنيلضفلا وأ 5 لاوهلباهجر )و ةركس نباىأ (ىلعونأ ظفاحلا ىذاقلا

 انث)ىدادغب ىفاشلا ى لإ ىزراول ابلاغ م نيدجأ نيد نيدجأ مالعالادحأ مامالا ظةاحناوهةدحوملا حتفب ( ىفاقرعلا

 (ىطقرادلا نسحاوأ ١

 مالسالا خش و-هو

 دادٌةبي ةل<#نطةرادلاو
 (رافصلاليعمساان:)

 انتو ءاعلا ديد_ثكل ]||

 نيلاوةدحولاب (سايع
 حدقد (ىقرتلا) ةلوهملا

 ةنك اسءارمث قوفةادثملا
 ءافم ةمومضمفاقم

 ةمسسدلا ءانمةرو بكم

 /تفطي :النوعأع ءلان العن م ىلا راك هنمهللا نودع قوناطّملا نمأ مالاقف ع 4تاذه.نامهمظا

 أ لو هيلعمتلا لص هيلقوهركفىأ(هرطاخىلع)ناطيشلا اناس (الو) مالسلاوةألصلا م_مملعمايدنالا
 | ردقي ىراي:اريغو هام ةسوسولا نمو لاكن ف ناطشلا ,اموهوةسوسو عج (سواسولاب)
 صارعالان م ل مدعب ملا ماذهو ماكتب ارز[ لمسلم نتا والو عفن ل ناكالا

 اذ ه هنمسدأ و أردان هل تضر عذاب مورق 0 دلا

 لاوه_:+ رتشسم5-2:دقوو ةركس نما وه( ىلعونأ ظفاحلا ى ذاقااان نري_خأ دق و)هلمأت رمل ل11

 ءايلار 1 ؛(هري-غو ىفاةرما اركب ونأ انثدح)لاقاضب أ مدسقت(لدعلا نورمخ ني لْضفلا وبأ انثدح)
 اذا ءامالاو ومر اوخ جاو نمد رذةناقرباة مسن نونو فلأو فاقو ةلمهملا لانر و ةذحوملا

 اا ل ->) لاةمدقتامدادغن ماما يذاشلا ىيزراو *21تلاقنيدجأ نيد نيدجأ ركب ونأ

 ليعمسا ْن ده ني( ل هل[ ”دحإ)لاقمدقتاكدادغبب لع نطقراد] ةمسن (ىن :طقرادلا) رع نيىلع

 نيعرأو ىدحا ةنس فوت ساحنلاو هورغصلا لعل ةبسن( راقدلا) رو وملا ىوحتلا هلا دبأ ءلامامالا

 (ىقرتلا) : هد رجوي مرا ا هوك جهلا و

 ةجامنباه نع ىورةقث ماماوهوةبسنءاب وةرو كمءاؤو فاقلا دوءارأا نولكس سوةيقوفل وأدم ما عّمشب

 وهو(فسو نيد انت د--)لاوةداب مسا لوقو ةارعا مسا لية فةرتوىلاب رقلا نع ىورب وهو هريغو

 نبال جرخ|ديعمم هع

 (فسوب نيد هانت ) ةجام

 سشاعو ىلا رغلاوهاذه
 انثةنس ومع 1و نيم 5

 وهام لع ىأ (نايد ءه سس

 (رودنمن 3 د ماسلا نع) مدقت دقورمشعملا ياوه(روصنم نع رتل ىروشلا( نأ ند مد دقو قآ رقلا

 ءملاسن ) 0-3 دهازلادياعلا ىفا دمحلا عد_جالا نب( قورسم نع اضإأ مدق' دقو قوكلا دّشالا (دعحل اأن

 َْن 1 0 0 1 ع ول و احلا ء)ةمسأا هلجرخأو نب" هيب كلت ة:-سقوت ىداتلا

 رسعنءىوريفوكلا 0 ولعارخ [ىإ رط نههاورودو ندا ن كنا نعد حى نيل َن در تك 35 3 هلاح ظعوهفهدنسولعا أ هوأ 5: هدأ عملا م أس ع هس
 نم(دح[نم) سا ار شاعم ا( تمام وه يللا هته لصد لوسرلاقز د وعم (لاق)

 سوي كَ نموه ايزو رك_:موهو هيلع مدةموريخأ دثبمدحاوةدئاز

 | لمعت اف لع و نيله تن نوال تاو من2 د 1مزالملا ظيفملاك ه-:مزالانيعىأ لوهدلال

 ني رقاما (ةكئالملا نمهني رقونحلا نم) هلانر اقم نوكيىذلاىأ(هني رةءيإا زا قلطملا قديعملا

 مدعل ليقأك ةبتكللا نمالةظفحلا نوهفةكسشالا ا نههني رقاماو هئاوغاو هتسو سون لكوم هنا نحلا

 نيانعءو السرعه شئ ءو
 ه-ةعورعنباو سامع
 ه-2:ه-ءاجوشعالا

 نباىأ (قورسمنع)

 ا

 د اعر>
 : 1قادمم ع 0 (هللالوسراب ”لاماو) !سو يل هىلاعت هلا لص دنع نورضاحلةءاعتلا لاقل (اولاثز انها لهتسان م

 بصةثافرملا فرحو لعفلا فدخل كلربغك نلا ن نهنرف 5 ؛ لكوأ هلصأوردقل ل ومعمس صن ريمذان|
7 0 0 

 ىنعم نال الذ ىفهرمغك نوك ناداعمدساىلا ةر ثاوايداتر هاظاا نءلد_ءاماو ىل_صقفثاو ريمضلا

 رعمضل وأ هلم نم موصعم مل _سوهسو 1 ءىلاعت هللا ىلصوهوهث اوغاوه“ سوسو هيل عةطيول تلهب هلك ول

 | ىلاعتهللا ىذر سابع نبا ن عناهربلا اهحمك هياور قدر ةأيك تن أوهل_صأو عقرلا ريوض نه نا

 مثى ىربغك ن لان م نم , رق د لكد ىأ( ىاناق) (نوسبلع لات ثا ضمت نوسز اقر كابس انا“

 ض 50 بصلاو ةرلاب(هللا) فيغا اودي دشتلاب( ناكلو) ل ل رو كردَنسا

 ىبصن ناك قورمسم ةأر ما ْ ّح
 ا 101 ل | هستي ادم ىلع طا ثلا نمهعنمو ه فم ىظفف نملا نءىني رقىلعىأ(هيلعىناعأ )نكس نيهجوىلع
 د77 2227277777 صتخحجججججللا

 مدكومهذ: ازنه(دحأ نم منام سوم ىلاعت هللا ل متنا لوادر كالا 1 «ا هللا ىضردوع م نب هللا د معن ع) ةدسلاةعالا هل

 نم هياور قو(ةكئالملا نمهني رقون<|ن مهمل « رقدن هللا لك والا ةخ سن فو لوهأ ةغيصد وهو لكوالاة>سن ىفو (لكو دقوالا)

 مصل ) 2 ى 2 2 .داعأ ىلاعت هللا نك ردى ودق ىأ ىاباولاق نكانمّكْس ردسلب كوتنأوأىأ هلال راب كاياداولاو كلما

 مع ناكدىع «_كثلالاق

 لاو ش 2 سس ؛ ردن مايتغلاب

 فر رسمجح قد>ساوبأ



 الوىو رنو(الثر وصنم نع )هثاوردحأن أ .ةسىأ( هريغدأز در نك «مل-أ ىأا وم ةخسل ىو نم آل ةوداقناىأ ملا عشب ( )م اق

 10 تيدضاادم نيك دا فرال

 ثدد>نم م نكس ته

 هلأ نعدعما ىنأ نيملاَس

 اعاو ودوعسسم نبأ نه

 1 سه نههجارخارثك

 ا

 هدك عمولعلا نمارمقاسأ

 ىلا ورك ذادك دانسالا

 اه ىكدلا لاقو
 ىراخماا ف ثيد-كلا

 هللاورخ آد س هل _علو

 ةدئاعزءو) معأىلاعت

 6 رك فرعال (هانعمب

 باسلاىف ىوروءاشيم
 ساسءعنبا نءاضأ

 لوسر لاف لاود+أ دن د
 هما عىل تت هللا ىلددللا

 الادحأ مك-:م سم مو

 نمد رد لك وددو

 تنأو اولاقنيطايشنا

 منلاق هللا لو سسراب

 هيلعهب :اعأهنبا نكلو

 ا 0

 ةرمش حشو ىأ( مس

 ةمالاع 0

 ىأ(هنمانا مدا ىأ)

 مهصعب مدكو) صاخاف
 (اهحجروهاو رلاهزه
 نئثوهناردل:ةهجنمىأ

 هضيع نب نا ساه

 ناطيشلا نامعز هناق

 قيل زغلا هل ةناك ملال
 (مل-ءافكو دوز“ انحالا

 ىخاملا ةغيصل ىأ

 هنأ نيرقلا ىنعي) مولعملا

 ثيد-كاودوعسمنبان عقورسسمثب لل راك لا رخأ

 0| ئبحبببب+؟ سس _-- 229922992 يبببللاب”بب بي سلب ببل7722

 | هيلعهتلا لص هل هت: راقمةكرعي مالسالال ىنب رقدتلا ىده ىأ مالسالا نم مىداملاة غب صن( لد ماق) مالس بذا

 ىرءوطلاريصتاالاقوهن :مهللا ىملس ىأ لو هيلعملا ء«ن هللا ىلصهرعم هل ءاق عوذرم عر اض موهوأ سو
 تناوليقفنيطا مثلا|نمهغ رةهعمدلوالامدآ نب نمدلودولومنمامش» داق دار اشالاح رشف

 هذ_هركذأ نمممموناطيش ! مءافىأ ملافهيلءىنتاعأهللاناالاكلذك انأو لاق كلذ« هللا لو سراب
 مهنمو ىهتنا مدا ناظيشلا ناقد نم ملسأ ىت> هيلع ىن ::اعأهزلانااهأ ةعمو لس ا ا

 بهذهيلاوةيسدقلا سفنل او للةءالاهد ادق ااهمالساوةب دضغلاءوقلا ناطيثاايدار لالا هلو

 هلوق حج منىلع بوهنمعراضمإسأن اىلعو عك نيحي !ةرلانوك زود وع اسال ىازغلا املا

 باو> قب وصنم عرا ذملاق ىلع هطاسر مل ىنععهيلعىز :اع[لوغتناكلو « احرتمافزا عكا قلاو

 نب( دوصنمنع )هيفشيدحلا اذ_هىوارنايقسري_غىأ (هريغداز)تببلا هيلع رخي دقو ىننلا

 هللا ىلصةحي : رقراصف (ريختالا) نم رقلااذه( رحأي ,الف] ثيدحلا اذهةاور ل جىف مدقت ىذلار عع

 هللا ىذر ةشئاعزءىأ (ىور) ل و(هانععإ) امعهللا ىذر(ةكئاعزع) ىو ر(و)ريخ نم رقل_بوهيلع
 هنميسأ ) اناف(ىأ ) عوذرمعراضم ماكستملا ةزمهو( ممللامذد ل-افز هلبداسا نايب وه !رمعىلاعت
 موىلوالاهباورلا ىلء(اه>ج رو هيورلاد ذه مهضعب حو ) هتسو دو نمو دهن ءانأ ل_ساق ىأ ةحسنىفو

 لوهجللءانبلاب(ىورو)ناديملااذهن رق نم سدلوهو ىموطلا مالك ىفمدقتدقو نوث دخاهج ردك
 هيفقرت: ملا لعاقلا ريمضل ريسق» .نيرثلا ىعب) يضاقا ة غصب( -اف) ىراخبلا حيك ىف هناوررلاو

 ىلع“ :ه(مالسالاىلا] )هلوقومل- نهم مممنمطايشلانأ ىلعءانب( رفك لاح نعل قنتاهنا) ل-آ ىمو

 ينعلا اذهىأ(و هودن لكوملا نب رقلا(كللاكريختالارحأب .الرادذ)ىرخاللاحن ل ل
 ١ يار هلوقليأديهق أمس نمموهقملا(ثي دحلارهاظ) مالالاىلار ةكللانم هلا ا وعلو

 ناطيشناك ىورامافدهشن ميما عنقي لأ هباو رريثالا نيالاقةسوسولا نع كود داقناىأ (ل-ةساف

 هللاه حرف ندملاّنأ تملعدقومب 1ا م2101 ةئاورو ل بأ ى د اوزوام 1..ىلاطيشوا رثاك مدآ

 نامدقت هنا ليةاضب أداهتن 0 ناو 2 اباو رشالث 0 :دحلا فناو حافلا ةناورأ عج رع

 ممتك فطخو سم هل ل_صح نم مه هدانا هيفو نيم ءوثملا ىل ءىذالاب طاتاانم عو ةمناطمشلا

 قوق ةحم ءاي ءايدن الا ى-ىقهنا قالو ى- متنا هظفح نم عنب بدس مدنا هل علف ها كافل قر

 نحلاني رقمدقوة ذب رقة-جوزلاتيمساذلو مزاللا نب رقلانارعو هلك الرداملاو ىاغا مهرم_غ

 تاذاهدنع نه ملسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر ج رختلاه ف مىفادهةدئاعشي دحو هل ماعلا هند دا

 نما2-2لاقف كلم ىلع ىلث هر اغبال فمك ت ل1 25ترغأ ه-ثئاعاكلامل ا ةءاحاملفترغف تناقل |

 نكلو منلاوهللالوسراب كعمو تاق نا سنا لك عموم :لاقهّللالوسراب ناطم_ثىجهوأ تلق كنان اطمش

 نضضايءى ردك م اولا ا اإل أ ى> هيل عي ةاعأوإ

 ليوم ماو رايك مستساى :«؟ملسأ ليقف عدفلا ىفاو غل خاوريخكالارعاي الو هلوقار اغلا أودوره كح ها

 نع عئان نع ءافولا فىزوجانباو ىومبلا هج رخأ اعاد -هدياو متنا رهان اوهواملسمراص هانعم

 ىناط ش ناك نيماص م دآىلءتلصدلاو ا رتل هدوم ندر

 ىعانوعمتوز تناكوارفاك م دآناطيش ناكو لانو عى اوزأ نعول: ح>ه-لعهللا ناعافارذ
 داود هنو اذ لاحت قاقاعر رطل اكلنا اعادت وذ 7 0

 رهاظوهوكلااكري-الا) ىراحبلاةباو رك ) راي الراصق مال الا ىلا» هرفك لاحن ملقا

اوداقنا هانعمنوكينا لمت<هنأ عمىىذاسملا لعغلا ىلءءانب ىأ (ثي دم
 يان موضعي ىوروز اكشل يا وردد: وع دم فس



 لوالد مشي لاقل :كداناىأل ليال مضي ايا دوريا مت لاقي اوررثل نارك دانا وزعاذاىأ
 فيصل 00 هلبأ طر لضلاوب ايتام لد اماسمىناطي ثوار: اكمدآناط يش ناك رح" الا ؛دحلا ىملا حمفةناور ىتعل

 نآلاىأ (ف.ك 5)مدآىب : نمد> | لك ىلع ةحسن ىلو (مدآىب ىلع )فج راب ءابكأ( طا اهب رةوهناطيش ك>|ذهناكاذاف)

 لوو ةغيصد (ردقا الوهاب مزلي مو)هنم ىو رب :مالسأ اوهالصا اهيلع ينلا نعىأ (هنع) نمل نيطايشنءىأ (دعنع)

 مال_كاوةالصلاهيلعهنامهو ىف عقبأ 50 ىعلاور وصحن مير !اىأ(هنموثدلان م)وردق هل لعجالو نكم ىأ

 ىلوالا ل: الهذم )رولا | سلا ببابك حل”ابب"بلاا7 7"2”--937-خحح ح7
 ل ناءحضصاو قم ال _هالاوهو 3 امم:مدآ فوغي ني_ءلد_خىف

 تقتنلا نكد عكميلخمل أ ناط.ثااىلاه_ةءاده تلصو د دتوئودي رئاك مدآ ناطم-ث

 (ناطيثااىدصتب رام الا هللا ىل_ص انيدت ناطيثنانأطيشالا نيطايشا |نء لام علطالا نع هتريس ىف ىمن ثءاد#م غ.يشلا لقنو ا دقو) تناكاك نايبمربخ ناكد-5 هئاسي © هناو هيلع نوعه->وزأو
 0 0 لاو ملا اذهرع ءأيد :الار هامل مهضعن لاق مال تلاوةداصل هيلع حاون ناطق 6 ا

 لكى هل) هطرعتبىأ محاذهناكاذاف) "ا هجر راح 5 ه م: 2هضايع (لضفلاوبأ ىذاقل !!لاقرب دق

 هلك (نطو 0 < (و)هنمل_بىت>هيلع لحلاعتهلا ةناعاىلاهجار5>| ىف مل_سوهيلع ىلاعت هللا ٍكَط (هناطيش

 ريو هك اهريغو ىبنمد >ا لك ىلع طاسملا) هلو ةبهعصوو هل قل ريسقت فدءوهوهب لكو ىذلان زان م(هنيرق)

 نطاوم ىف ىأ نطوم نانلا(ضيكف 8 هب صه ر 5نال4سذ> وهعوبطاسملا دارملاومدآ ب ىلع اناث ه2
 لجال ىأ(ةبغر)ةريثك || ىلوالا قي رطلاب مول_همدطلست مدعقم: :مل بال هنادحام هوت. أنيطايشا| نه هنراقي لو (هنمدعب نع )
 قل هحوتلاو لما هصعال مزاالملاءانعم نم رعلاذا هلا رق هلع <اهللانال(ه-ب كك 2 م)وه(و )هتموندلا ىلعر دقي ل

 هللا داو (هروزءاقطا هللا يل (ه-نم) برقلاو(ىندلا ع راد ا لول ا ءلاوةزوملا 1 ردقا الو مد: اي

 «:اماورهر ونمت ناالا (راث الاتءاح دقو ) هدامء ص الخ وءايدنالا رثاسىلعو هماعدطاس 1 ىلع هلهللا ةمصعإ مل-وهياع ىلاعت

 هناذ لالهاىأ (هسفن ىلا عن هللا لد( هل ريطايشاا ) لإ )ضرع ىأ !(ىد هل ا وهياعىلاهتهللا لص هنعةبورملاثتي داحالاو

 كاكا او) هباقص مادعاو ءاقطا فز ل >وأ هللوع- عم( هبغر) اهرمغوم مس تارا نأ وهريغ و١ -فوهيلعا

 نوكست مذا (لهع 0 هه.لوغ :موهاعمدصرأ هك الها ىأ(هسعت هتاماو )هر ون من الا هللا ىلأي : و(هدون
 نك ونمِمْضاَو نماوش *,ذا) كلذ اوملءف هتمأ حال هوهحالص هي .ةاهمق 0

 هسيلع) لاب لاعثا ا مهردق مدعل نيبئاخ(نيرساخ) هلاودصن اعاوعج رى أ(اويلقناف دى ةلاقير طنءهلالضاو (هئاوغا
 سحق ) ويك د م ل 0 079 -

 هرمآداسفاو هلالضاىأ | «أناقز ا >هلا قهبو رملاةحردعلا ثداحالا ىأ( جالا 3 هنبو (هئاوغانم) ناطيشلا 0 1 0 تر هيلع
 ري اع ا( ىف ضرعت ناميش اناز مو هيلعىل انعم هللا لص 4 هعزمأ ورش د- ىقهنعمىلاعت هللا ىدكر (ةريره
 "50 1 ( ا / م دعا أ < !مامالا مامحلا نب ف را ل ىأآدلضصرءةخسا قر
 0 1 3 11 ىأب لدم نيطأ لاو طق هللاةيىدلار وخ :باوهو( رهدهر و -ىف) ني>- عج |١ ىلع هيداب ز ىفا هو

 ناطيشلاىأ(هضر 5 نيشاارع 55 دشاد لاش : ىلح 4 .دوسوو ل جىأ(ىلءدشت) همغو ناو. ار وص منم اراد 5

 ىنلاذخافهتالصقمل) هلصاواهم «ىجاوناب قالص لطم ىأ(ف راصلا ىبععطقي ]هوحنو ودعلا ىلع جاذا|همّضَر ؛مدعملا

 ) ماغش 14 6 ١
 0 هيلعىل اعت هللا ىل د

 ىذرتر ,رهونألاق) امه ريغر لسمو ىراخ: لاىأ (حامعا اىف-5) هرسافىوربو هرهقوه-يلع ىلوةساىأ (هرسو)

 فاغصلاىأ (قازرلادبعلاق) رهظ ىأ (ىل ضر -ءناطيثاانا) اعوذرمىأ ما ءاع4-:ءهنعملاع هبا

 فرض رع كسلا وصد الثالل ا ناالاة كن الملاك لكشتلاةوةنمونوأا (ر_هةروصىف) نيحيدلا نام ىلعتداب ز
 هنمتلءلا مالت قدح هلوق فىكدلا دعبأو ف انمثءاوأل اح (ةذل هاا ىلع عطقي ىلع ) لل ىأ لادلادبد كنب ؛ (دشف ( ناظم

 ردصعل و موهواب لحال



 ىباط ار كناوىو ونلالاقةلم-همليثو ةمجعملا ذ (هثعُدد)هره؟ىلع ىفاوثوهرمسأوهْذخأ نم قردقاف ىأ(ه:مدلا ىن:كماف)
 ني-غولاذب ه-دغذف ةبدش ىلأن با ثيدحؤءاذحلا نءادنعوىهتنارهشأو عضو أ ةمجعملات ناك ناوهن وصوءريغاهدحو ةلوهملا
 ىقوءاملا ف طغلاكارتلا فةتكءموأ 2ع اهفدهتعتدو [ اهيادش هر هيت أ ةيقوف د دشتو ةفق علوم نبع حافو نيتمجعم
 درب تد> و ىت>هتلسراام قلاب ىنثعب ىذلا وذهقاك تذخافىنعزان مثىنعزانةىفاطيثىفاتأالسرع ىعشلا نعايتدلا لأن با ةياور
 ىأ(هب راسملا)هطر راىأ(هغثوأنا)تدصةىأ(تممهدقلو) دج_لاىفا رط حبص أن ام.لس ىخأ ةوعدالوأو ىدي ىلع هنا سل
 ىراوسنهةب راس ةناوطسا

 ىأ (ترك دفدسيلا)

 (ىخأ لوق) ترك ذم
 (ناءيلس)ةومنلاىف ىأ

 هياور ىفو دوادنبا ىأ

 ىأناهيادىخاةوعد

 مدق(ىلرقغابر )هءاعد

 رمالا هنافةرقغملا سلط
 تبداخملا ىل_ءىبيدلا

 هلوةبهيلاراشاا ىويندلا

 (هن' الاكل م1 هو)
 ىدعد نهدحال جال ىأ

 حددالوأ له_فت.الئأ

 ىريغدحال ن وكيل وأ

 ةصاخةزجعمنوكستل

 ىأ (أساخمّللاهدرق) ىف
 فنصمل لةارساخ ا ثا

 هن عولةناك سمح رشف

 ادم صنت هناىووتلا
 هللا ىل_صانيدت عت_تماق

 ن-همل_بوهلعيلاعت

 هيلعر دقي لهيالاماهطنر

 رك ذيا!هنالاماو كلذل
 هنظل كلذ طاعتيل كلذ
 اهضا وتو |هياعر ديال هنال
 ءاعاوأ ىمتنا ايدأتو

 ةصدخ ةزوعم هنوكسل

 ىلأ ثيدحىةقو) هه

 ١ كعملاو فزعب عقدا ةمجعموةلههعتعدلا لصأو هلك تذ>اف ىورو هتعرص ىت> هتعفدو هءلشئأا

 نيرطانةخ-:ىفه(نو رظننلاو ريصتوأ حابصلا ىفاوملةدتىأ(اوحبصتىتحلدجسملا

 نه ىنكمو هيلع ىفردقا ىأ( هنمهللا ىنكماف)اهدسشي وىلالد ععق نادارا وأهرحآ ىلا ىلع عطقيل

 ةرمهو لمهملادب هنأد لاق وةم>«موةلمهمنيعوةمح ءموةلمهملادو:أة,( هتعدق)هرهقودذخأ

 هريغهحتو :لمهملا قاط/ارك_:اوديدشلا ىنةلاوءاملاىف طغااهنااهرمغىف رةءاهنلا اك تارتلا ىف
 تمزع ىنعع ثممعو فائولا اودشةىلاعت لاقه, دش. اسق.ثولاو هد راىأ(هق:وأ نا تممهدقاو)

 هلءععضويل بوصتللادوم_علا هي راكاودج_لاىراوسنمةي راس ىور و(ةيراسىلا )تي ونو
 هياانو رظنن .حابصلا تفوق نولخدت ىأ(او>. هد ى> )لاقاذلوهدج ىف كلذ ناكودودو فقس
 ىلع ىلط:اهنالةوبنلاةوخا اهبدارملا انهةوخالاو ماللاوةالصلاهيلع (نامياس مخ! لوةتركذذ
 كلم كهتلاءاطعأ ىذلا كاملا نال ( هي." الااك لملك بهوىلرةغابر) اسرمأ ىف هكراشملاو ةهباشملا
 ءالعا هل منال جالو هاسءااهتني زوايندال ةيعمشالذل نامياس ملط سدا واهلك ايت دلاو نكلاو سنالا
 كلملاءابعاب مايقلا نا ىلا ةراش )الوهن احالال ىعداهناله_لعدرق_ةاابءاعدلامدقوءرهأذ ع .ت وهللاةملك

 كالذدر ىأ (هللاهدرك) تنذلك مل _هردراع ىلاع' هللا ىل_صدد_ةعووهتةب دونعلا نعل_غاش ةوملاو

 عمدرطلا ىلع لدن اهنالأ خا ماكل مهوق هسودا رااعهرفظ مدعلاريضحابثاخ ىأ (امساخ) ناطيشلا

 م-مةفلخ ىلع نحل ن و رباون اك هءاك او مال_تااهيلع امرأ -نا ىلع لديادهىبادلال وريةحاا

 مل-_سوهي اع ىلاعت هللا ىل_دهللا لوس ران اطيشا| ىف. في5 تا٠ناف مهري هعوقو زوجي ةةيلصالا
 ى>مل_سو هيلع ىل ىقهللا ىلصهتاحيالورع فاح هك ةناطرشاا هك سرملا4ر علال ول لق قو
 هم سعر ,ءاقلابهللا هظفح نكلا نماظو ةحامو صعم نك ملا هنعمل عت هللا ىدرر عت لد هيلع ماع,

 اودخ|هه اوك اسولف سنالاو نيا نهم وصع ممل وهيل ع ملاعب هللا ىلص خلو هندشو هند حم مب ولق ىف

 ناىووذلل ل -هح رش ىو ليقاكهريغي ى دلت ال سو هيلعىلا هن هللا ىلد هل زج« «كلذ نوكي و اوقثواو
 مل-دو هيلع ىلاءتهللا ىل_صهعا:ةماقهرمي عن عا دم صدخا مال_بل اودالصل اه-يلعنامملس

 هلوةهدرب هيلعر دة, هنوكوهنمايدأواعضاوت دك رتو ردقوأ كلذل هياعرد_ة,ملهنالاما هك اسما نع
 ىدلا (ل_سو هياع ىل بعت هلل | ىب د هنع )هنع ىل عن هللا ىكر (عادر دل ىف ثيدح ىفو )هةمهّنلا ىن.كمأ

 مساىففاتخاو رمي وعوهءادردل وباو شدم> نب نجرلا دبعن ءىموبااهاور
 راي لارنا ىلعهربأ

 نينا ةنسقونوردب يقع سأ ىح رز ىراصناوهو هلع ل-يقو س ةىل.ةو ذالام ل_يقورهاع
 ىفءاح) هللادتعل (سدلياهلل ود-عنا) ةروه_كمسقائههلوه.بااودجأ هلج رخآو نيث انو

 |ىيضولاو) هتالص ضقيلهيلعه يدي ىأ (ىهجوفلعجيلرانن#) ةلعشمأ (باهشب
 ) رك ذو) ءادردلاىفأ مالك نمةضرتعموأ ةديلحهل ج (ةالدلا فإسوه_ياعىل فتدللا

 وأ
 نبي ردبلابهقحلا ورع هل ض رف هناالاردب بو ةعمو سأ دقو نيثالثو ىدحاة:سى د هدب قوت ءادردلا مأهةجوزو لالب هنباهنع ىور
 هل« د ىأ(باه_ثد فءاح سلب اهيا ودعإاه رسك رز ود وةرهوشا حتفب (نا) ملسمدا و راميؤ (مالسلا وةالصلاهيلعهنع) هتلالحت

 ءادردلا ونبأ ىأ(رك ذو] هللا سديحيلا هللا اودع ىحم تقونايمل هانععم رك ذامنيب وملسو هيلع ىلاعت هللا ىل ههظعل نمعادردلا



 ىنأىأ(ر ؟ذودخا تدر 2١ مالسلاءةال_صلاهم ماع هاوذء ىلاعت هللاةئعأب كنعلأك مهللابذو ءأا اد[ : ( كتعلو هللامذوعن)

 ة-ئاثلا عتق (اقنو مح_ءصال لا لهو ار نأ مههد# 2 هداوقن م4 :ءىللاعتهللا ىذر ةريزه نت ردك 4( هون اءادردلا

 هاوراميق(هثي د->ىف)ءادردلا فأ ث د ىفاكوىأ(كلذكو 9 هراغصو مهنايدص ى أ(: :دلالهأن ادلو ,بعالتيإاديقمىأ

 زءامسلاو 1 سدقملاث دب ىلا ىأ(٠ ءا رسالا ىف)إ ٌسد.ح نب نجلا دمع نعى بيبلا

 كنمهئلايذو ءأل-وهيلعّتا لص هلوقى هلوةىأ (هنممّرلبإ لسوه_لعىلاعت هلا لص (هذوعت)ءادرد ادردلاو نأ

 صد ىف اكن ارب دق: عراضمهذخ آ ةخ-: ىفوتدراللوعفمردص(هذخأتدرأمث) هلوقو ( هلهنعلو)

 ل سوهل ءاعاتلال كو :لاركذلءافوه-ةثوأناتممهكءادردلا ف ألوةوحىأ( (هوكتركذو) خدسدلا

 |( هذي دما ل اهأع نادلو < بعالتيإلا طوبرم ىأ ( اة وم .صالال هلق وأول ىأريدقت هي ةو(لاق) اذك(و)

 :اع دلانااومم ة روف ئاسمهيفو ل-مىف ثي ,دحلا اذهوريغصلا ىدلاوهو وديأو عج واولارمس كب نادلو
 ارو لع هللا لصد. صو صم هنا لة:ن ا هللا كذعل هيف أول ةالصلا لطم ..ال اطل ايهرمغ ىلع

 مهو رثال ث ي> نم هل متو وع اربهنا ىلاعت هلوقوهءاصالا اتا خطىرتن لا ناو مالكلا م رك لبق

 ل ىقاش !١لاق كيلا ورب هاا سرصتخ

 ىلل- جو ءنار أ قلاهمقل ةلرزع ءامدن الانسب ؛ ل رضفتلا عنمنمدلوةهنمذخأىووذلان اكد ,ارقلا هنقل شح

 نايم ساق نيا ان> مش كت رك ذام لك ثدساو اهيلعاوتاخ ىلا مهر وصية رة عازل ىقاشلا لال الا

 الوموعاويؤسدلو أم .:مهارنال هلاح ىلاذ ا هو4- صوص ة|احتايث اهنأ الا ىفامهباغ

 لثمىأ(كالذكو )مهمتي ور ةلدالا تدر ودةواصو صخا يبث مهارنىرخأةلاحان انا دانا دور

 تد رقع تاطوءأرع هنآلا ى)دراولا مل-وهيل عىل عت هللا ىل_ص 6 دح ىف) ىورامءادر دلا لأ ث ءدح

 اة ؛ ريد هملعةرانن ءةلعشد ]4م مري هوك ههد ون ىهكأ: ههباطوملسوهيلعملاعت هللا ىلص( هل

 ناطيكاارعأ ىأ(هركذو ١ هاز رح هنافك-: :مهللاذوعألق هللاقز ان(ه:ءهيذوعتيام) مالسلاوةالصلا

 ىلا هن هتلاىلص هدوءص لب ناك ذهب (أطو ما ىف)هّناهجر كلام مامالا هل لو ربح مل «:وأءارم 2 الا قهعم

 0 نمدرمتملاش ءارددا1 رقعلاو هل عمال هل لد عج .امز لصق هنوكوءارسإلال _توهيلع

 ها ري> كا طو دموريغو هقاق 2 ثاىلءمالكلاو زا مهرغىلعهقالطاو

 ءاوسلا نم لرتي امرعش نمو رحاوال رب نعز وادال ىتااتاماثلا هللا املك مع رك-لاهللا هج ويذوعأ

 لالا قراوطرشو راسمملاو لالا نتةرشواهم هج رح مرشو ضرالا ىف'رذامرشو هيج رعت سرشو
 هلال صب :ملذا(هاذأىلع)ناطيشلا( ردع لاو ء١)هرانت اما ٠ نمتلقاذا ه'لاقو د ريك قرط اقراطالا

 ىفو 0 يا جا لع )هللا هته ةمصعل هيلع طاسولو

 ءاد_تاهم السيرك ادع حتا اهمضونيعلا 5 50 ادعىلا طسو“ اابسد )ند ءاارهاظ

 م-ه7 اوغابدمأاىذالا ل /اددالا ىسو ةطس اوم_هلعج ةرفكسلا مهومئادعاللو صولا ىف انكم مناكو

 دجا1 بلاط ىنأ توهدعد ( شد رقعم) نأ طيشااىأ ( هتصقك )هياعمهئا رغاوهم ذأ ىلعمهضن ردو

 قدر داعم نارام .لاءءةاوه (را ه. ةةالاخ) م-هراذأ اوم موعد لبو هيلعىلاعت هللا ىلص

 ر وهظىأ(هروصتو)ه عاد رقت_ءاىذلامهيأر وهو( ٍل_وهيلعملاعتهّللا لص ىلا لمعي ) مهملا
 إ هروصد روصتأاءوةماع قوق 0 ىهودحل ةمسن (ىدجنلاخ. .ثلاور وصيف )هللاهنعا سابا

 عقر( هلش رقع ب لطو)»

 هة>سان قو نا

 تدم طلط ى أر
 ئأ هنارقا رفعت ةزمجم
 م-هعزفبو م-هعرمل

 نرحل د
 رانةلع_ث)م_هكلهي 9

 ك4 ءاع ل. ري->هملعق

 ه:ههيذوعلا م مال ||

 انك هىأ (هرك ذو

 ) طولا) ثيدحلا

 بأ" وهوفاأوأ: ههه
 كليدحيف وكام مارال
 ام رقع زاىراختلا

 ->راباا ىلع تاق

 نراك 0

 :كماق
 ىخأ 0 هتءزو

0 

 / دءسسما ىراوش نم

 نادلو هن بعلب حبصاف

 (ردق 2 :ملاملو هم دما

 هاذأ ىلع هل هلإ !91- ءىأ

 اعلا ” ) هانا ىأ( ل هرمشامعأ |

 (هاد- 3 ىلا ط_سودلاب

 مساوهو نيعلا راك

 رافكن مهن دءاعأ علج

 هيدا هنمهللا ى:

 م ريغو شد رسق
 قش ر عمهم م

 رواش اا|ىأ (رامثثالا

 اولاقم- مالا ذن ؛,نيعالاب فنااعاو(ىدجنلا يشل ةروصف) رسدأب ,اىأ(هروص”وإ_وهيلعملاث هللا ىل_!صىنلالد:)

 مح 0 هود هااراد مهءاحناهصقلا ل ومال_لاوةال صااهيلعد# عممهاو هناؤةماهتلهأن مادحأ مكعماولخدنال

 نمانأ لاهو مويلعل + دفاو عمتجا هعثدلو او ع زجق ةمقعلا ىفةني دملا] هأ نم ىراصنالا مالسا

 اريشو هماعط هيلا نو ةان وكري غم ءا ماودست وناكمىفءوسحتنا ىرتحمااوبأ لاق 0 مك-ااحصنوانأر ىنم

 اومدعتن لو 5 0 ة>|تعمسد كل

 سب سدابأ لاق ةقاهتمهنأ

 مم كرضن الم كضرأ نمءوحرتت و لج ىلع هول وكت نا ىرأورمع نيما ثهلاقثم كمضاد * د4مو5 ن“ كني



 هونريض.# أةي_فهوطعتوامالغنطد لك نهاوذخان ناىرأ لهج وأ لاق: مك, دمك ريغاموقد ف. ىأرلا سة. ل اقف عذددأم

 ىعلا ىد_صلاةئهانلةعهتبدىأ ل ةءاوملط اذا مهلك سا رة-رح ىلع مث هونبىوقدالث لئابقلا فهمد فرت ةيفةدحاوّد رض

 نهةضب:ذخأوج رخفةنيدملا ىلا ةرحف اب هل نذأو هعدضمق تيدسالاهرمأو كالذي مالسلا هيلع ل ريد هرمخاف هنأر ىلع او قر فم

 نمراسغلاىلا ىذمو نورمهسب المهن مهانيثغافادس مهفلخ نموادس مهيدي ن يبن مال عج وأ رقي ومهسؤو رىلعهرثني لعجو بارت
 نوركمي و لود ردع وأ لولي وأ كوششيلاو رك نيذلاكب ركعداولرنق 14 هصقاارخ آىلارك ونأو وهروت
 وعيت المس ولال ىدفةروص هنروص تناكو مهعأر نسحو خو شلا همر نم هنوملعإا ل خيش ||.( رسول سرك : 51111 5 . ,ى1| مسح هللاو هللا ركعو سس ا
 و اكىلاىدةرادىهو ةود_فلاراد باب, ف :وناكو ناط.ثلانرقمدن/ممونتفلا لاجما ثيدحلا ةراوصق 5000 0 َ 7 3 70 0 هرو-_صبشو

 نآوىر وثلاكعاول مح | تسر ف نم خمس لاقتنأ نم هلاول رعاك ,يميمال اهو نوعمسج وهو (كلام نة قارس

 اهمهدوطعت وكر غاهذ_:انماود .ترادىفءو دك ناىرأ ىرتس>ءلاونأ لاق:احصنوانأر ىنءاومدعت قانكلا 0 ا

 نا ىرأة عب رئيدوسالا لاو اهممدج ردو لتاةب نم كتاب ىأرلا سن خيشلالاقةهنارشو هماعط متاح ى نأ نا هآو راهم

 مكري- ٌغاموقد_هيهوممجزخأ اذا عازل سد. خشلا لاق عنص اممكر ضد الف كضرأ نمهوج رخت 1 ا 5 1

 ةهد->|وَهن مك هنول رضيف فيه هعمامال نطد لك نماوذ خان نا ىرأ ل هج وبأن شق مم مكاناقيو وهو) ام 2غ لافتدتلا

 لاف ةيدلابانماو طريف ىأ ل ةعتق مهلك شب رقرح ىلع. ذاهونب ىوقتالفلئاسبقلا ف«مدقرغتيف || مر زذاو ىلاعت هلوق
 ذاو هيلع لزنوكلذن مال_لاوةالصلااهويلع لب ريجورمخ افهنأر ىلعاوةرقتق مالثلا ىدص خيشلا : كان ءاناط عدلا

 ريسلا فل صفامناكفةرحملاب رعأو ةن'الا لوح ردح وأ كولي وأ كودْمِيلاو رفك نيذلاكب ركع أ تلاغال لا بلا
 هلاغ أكس امعنم َت ءمتاح ىنأنءاهأاور ثيد- >ىئ(ردب موةوزغقىرخأةرم) ناط.كلاروصت ) 0 لاح خف موكلامكل

 هلوتوهو) هنو رتانمدقىذلا (كلام ن ةقارسترو صىفإ ث يدل ادرويبلو ىلاعت هللاهجر ىطومسلا مكرر ىأ مك!راحفاو

 ناطيشا | ناهئالدىف ىلاعتهننادحر ىويملاهاو رامدرعأ نمناك (ةن'الامفلاعأ ناط شن م نب زذاو مناي ةنانك 0

 ركب ىب نفاذ شد رقتناكو ىفاذك-ا مشع جنب كلامنب ةفارس ةروس ىفردمب شي رقراةكل لثك | نوقاطتالو نو_ءلغتال
 م-منامهناطيشلاءاقلانءهبهللاربخأ امم لاق م-مءالج راولتةا وناكم مالم هغلخ نممهاونان نأ || اددعواد 08 رثكل
 ةقارسموي: لدم ىف نمموخةروصد مهل: هج عم ل ءناكو :هئابآ نيد نعنومل:أ مهونومزم.ال ل مه نامهمهوأو

 نمدو:هللام_هدماز .ك-!راح قافئلانلا نم مويا مكل تااغالم-ه ناطيّثلالاةفمهدادمالا و نأ هللا الات 1 1
 ىأ هللا ىاخأ نا نورتالام ىرأ ىف لاس: ذأ !راحّك نا هااول ةفم_معىلو سلب م_هآراملفةكسثالملا ا 27
 0١ هازال لق ولات هناجر ف ندااراشأ هيلاودي الا قءوجولادحأ و هو ىدنحتو ىل هكالها الكنتي لدضتاو

 ىلاعت هللا ىبصءرعانىا( هناشن) مهفوذواشي رق(رذن) ىرخأ (ةرعواضي أ ناطيكارود”(و) ركذام مذ 917 اتفقا تءأ
 لصف إيكتارعث الث ةرح ا لءةاهدنءراصنالا هعدار ىتلا ىلعسلا ىنمىهو ( ةءقعلا ةعيبدنع) مسوهيلع 1 / ءام د | هدرد» نإ ا - 5 تانك كك صخب نات دعما تءار#
 انا 0 0 .|| عجرىأ ه-بفعىلع
 حس رحىلعاوهجأ د قءايصلاهعبو !ئ اذه هنود ىلعا خ رص ناطي_كلاكلذ ىأرا هاف ةعيملاد> 526 ع 5 : ّ 92 1

 ناطيشاارمأ نمروك ذملا(اذه لكو)ا ضي رمل! ىفهليصة نون اطر شلاهن ىهسر م شلا ريثكلا ني حو عم راد ا

 ىذلا ىلطذاو هللا فاخأ ىن نورتالام ىرأ ىلا ؟_:مءىرب ىنالاقو ترا اردص ىف قدقلاقريغ
 ةرفكلا مزهنافةبلغلاوةرصنلا مهنا ىلع لادلا ةكاللا,نينمئااىلاعت هلباداد أن م ىأر ال مهلاوحأ نما او م طاعفأ ن ماربتم
 ىأ(ةرمو) مهضعدلسأ ى>ناطرثااهنا اوملعب ل5 كد زهري ىنغاب ى> ع” ريس ترعشامهللاولاةفةقارس سانلا مزه ليقف
 ىأ(ةبقعلا ةعيبدنع) هنعمهرذحت و هنم سس اناا فوخيل لوهيلعىلا_عت هللا ىلص هلاك مخ ىأ(هناشب رذغي) ىرخأ رك هروصتو

 ىف ثيللاودأ مامالا لاق رحنء لج رلا نوحي اك ه:ءاوهفدوهدرصنودو وآم هات 1 نا هنا ىلعراصنالا عئاب لول لغسلا ىنمةبقع
 ركذام يجو ىأ (اذه لكو) نبلوعاذهدعب ملا حاهد زد ريس



 هالصلاءواعلاوذقو)هريثوهرض 6 نهىكور وأ هرشءلهحضو هلوأ عشق( هرضا هعئموهظقح ىأ(همصعو هرمأ هللا هافك دمد]

 | وهءأرلا ىفةدئازءافلا ( هرعألا هاك د-ةذ) ر كذا مذ ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرأ هيف ضرع ىذلا
 (هرضهم صعوإ هيف هظفح عو ىأردةمرب_خلاواولابدقو خلا ضءب ىف امىلءواهمهونوأا ماري دقي
 ءايدنالا رثاسؤ قك اك( رشو) ناطيكلوأ لكاريمضلاو اذه تسائمريغاهمضو هررض ىأداضلا حاب
 نءناخءكااءاو رشي دح ىف( مو هيل عهلنأ ىلص ىلا لاق دقو )هنممهمصعذا ماللاوةالصلا مويلع

 هلئقحو هللاءافك ىأل وهال ءاذبلار( ىك مال_ىلاهيلع) هللا ىن( ىسعنا) هفعهللا ىذر ةرب ره ىلأ

 ناطيشلا(ءا) قايسلا نمهيملءالناطيكلريمضلاو هنأيب قاباكه-؟وأهسملي نأن هىأ (هسان#)
 داصو ةم>عمءاكك( هنرصاخ ىف هديب سك وهسخنمأ ىأ(نعط ما هندالو نيح مال_سلا هيلع ى عل

 ا! نعهم>ح> 6 ىأ(باح 25 ءعطوذدلو ني>لاضبأءاك امأاىهوهعالضاق وفا مهن احىهة

 رهمأءةرد> وأ هع 3 هللا هم> > رمأ هنا لم5و همة فلام لم ةوةوءشملاو هلل .ةهدسجسلإ لوصولا

 ١ ه_ضءطن مد [ىتن لك ثدد_كىلا هناح ىلا ىقهتسط عتو هلىلا هت هللا ةيافك سدد ىأ ةيدم_تءاقثلا |وهنع
 اجلا ىف نوطقهنعطيل سهذمال_لاو ةالصلاه يلع ىدعريغدلو ني>هعمصأي ه.نجىقناطيشلا

 ممرمالاناطم_ثلا سمن مارا ص ل سل ودلو نمحه_بعيناط.كلاوالا دلو دوأومنمامةياور فو

 م ىسهداصو ىةءاذه سدلو مح رلا ناطثلا نماهتب رذو كباهذيعأ ىنادن آ ىقروك ذملاو هوا مبأو
 ءام :الاةمصعريغ ليلد هيلع مق, لهم دو سداب | نعط مدعموعمل مح رش هرهاظ نمم هوت دق

 أ يقال مدع صاصتخا نمءزادالو م-هلةءذالاوءاو غالا مدعاه مزمل اسا سميالن أ همم مزلب اله
 هدامع ض عب هللا صد دةرهاظلالد هيلع ل دي ام دعمهمأر ك ذو !سو هيلع هلا ىلد انيدن ىل ءهل يضف
 امخراص لمتسدلهنا ىلع دلاٍْل-_سو هءاعىلا_عتهللا ل- ص:داوم ثدد-> منهنمل_طقالن ك,حلرعاب
 اذ رالات 'الثما نملالد_:مب رقلا نمناطرشلا نكن ةمسنلاب وهائاههأو ىسع صاصتخاف
 .اهنراص ل مف ناطيشلاه كالا داودولو منمام ثددح لم قاسا او ريدة ه.نيغاحملا ةكالملاب
 ْ ةالصلا|مىويلعاّمباورص رعالا هسخني هماع طا: ةدالولا تقول وأ ىف ىأ هحرش ىف ىطرقلا لاق هك نم
 تنبة-:>ىفونارعةأرااهمأو هن الااهتيرذو كءامذ_.ءآىفاافوةىنءاومأةوعدلمال_ىلاو

 نا هاوقلهنمىلاعت هللا مهمصع كلذ عموءايلوالاو مالسلاو ةالصلا مهملعءاردنالل ل اش ماعوهواذوقاف
 هراعىلاعت هللا لصا:.دن ىلاعت هللا ص خدة و نمط .ثلا نم نم رقل كلون اطا_موماعلال سدل ىدابع

 حايصمل سملوقر لاق مثكلذ ىفام مدن دقو ىبتثا ريغا تود لهذهو ريختالا رماب الث لسأ هني رقنابجلسو
 ىرث زالوا مهم نيعو ءاقي ةعرذ ىورو نم :مجعم نب غو ىازو نونب ىور ناطيشلا نم ةغرن دولوم ا
 ' هنا ىلدكص لاهو ه-وريخو كفا كل ل ازرظن ان هند در ناف ب رمصلا قل هانأ: لي ثيدحلا ل: ران
 ما ء«ءاودواوامهْب ني ةامهمني'ادومزللا تفي دودللا نملوهجالهانبلاب (دل يحلب .وهيلعىلاعت
 طوع_تلاك َدنْرلامذ_مةي ودالاءامسأوهن رمي شهب رغ رغتي مقلا ىثشدحأ ىف عضوي ةراحءازحاو ءامنم

 تامىذلا(ءضرمىف)لأ7المهةيوةءدلالا تدبلا قدحأ قالا لسو هيلع ىلاعت هللا لص دودلاساو ْ
 (كينوع نا)كيلعانفخ ىأ( اندشخ) لو هيلع ىلاعت هللا ىلص( هلل. ةو) دهعأله .ةفاضالاهيف

 لخادلا فرج لمدلكسنحلا نطابؤنوكي ض را مساوهو( بنحلا تاذ)كباصاو كب عسقوىأ
 ثئموهثه-:مل- نملقفو- وهو ثنأاذلو ةل-هبدلالاقيو هنمىك.ةشينم بنجاوذوأ
 م_فضعد حارشلا ه3 عمت رعأهناالا لف [كةدحاو ةرمالا ارد_صدالهنالال لبد ىمسهناراس. عاب ْ
 نوكيدق هناءاسطالا ض» ركذو دكا ىف ضرع ل بدلا نافءاسطالا هر راسل فا ةوهواض»ب
 ملسو هاءهللاىل--(لاةف)اهانعمن عبر _ءماهمسأو ةرصاسلا فسنحلاتاذو ةدعملا ىف
 7 ير 212:جظوزووبججججب را جحا

 ءاو راه كأ (ماللاو

 رب رهىأن ع نا>.كلا
 ناداه كر
 ةال_صلا هاء يدع

 ةغيص:ىك ماللاو
 (ه-1نم)ىفىأل وها

 (ءاد)هسحو هسحئأ

 دصقاملف عد رفتللءاغلا
 نب_ءل اعتق, (نوطيل)

 هدب] برغل ىأمضيو
 هلع ىأ (هنرغاح 6

 ني-> ىأ( داو نيسح)
 نءطغ) همأنطد نمجب رخ

 ةم ثلا ىأ(با>لا ىف

 او ىقلاناتتااهو
 ليقوهل_ادىف نينا
 نا كرب لك
 مل-ءأهللاو محرم نيبو
 3 اءىسعنارهاظلاو

 اد_ مصنع مالا

 هرك ذالافالخماؤالا
 ءايدنالا يمعت نمىحدلا||

 ثيدح ىئمارملاا ذهىف

 نءام هرم-عو ىراختلا

 هدم الادلوب دولوم
 دلوب ني-> ناطي_كا

 م مالا خراص لتقف

 هندجءاعد] كلذو اما
 اهتيرذوهمأديعب نأ امر
 لاقو) مجرلا ناطي شل | نم

 (مالسلاو هالصلا هيلع

 نءنا>.ثلاءاوراو و

 (هضرمىفدلنم>)ةكئاع ||
 لادلاديد ثثءماللا ذب |

 قد نع اود قسى

 نو هنايثعل هنذارمغب هخ
 هبنجىف عجو هاصأ هن

 نااندث خه! ليقو) هلة دو ةءكللذ لاقدلالادحأت دبل ىف ىنء.اللاقفافأ اماف لاو زل عمديلا ىذلانيذئالا موب فوتو دحالا مويكالذو
 6 اعا(لاقف)اهمحاص م بياملق لخاديلار حق ةثور ىنالا سنحلا نطاب فرواظت ةحرةوهوريبك لمدللعو هو( بسنجلا تاذّك بنوك



 راية ءاىكدلالاناكالمبتهذصرابتعابهثنأو ءامهدلىلااهنا ريمضو (ىلعهطاسل هللا نكيرلو ناطي كلان ءاملا) لصغلا لوطا

 هطاس لهنا ناكاذا( ليقناف) كلانه معة انملام' وله فتح كلذ. م 4 00 ال ناط 0 |١ ىلا هم 2 أوم همدر و لص

 سأأنه ال٠ كن غرم اماو هلوق ىعماخه مع

 كل اقلعيمسى أ يلع

 اند 2 كلا < ملعو

 ىأ 06 مسعملا صعد

 در اولا لوكشالاا ذه عفدل

 ىأ (اهنا) لالا ىف
 هلوقىللا ةعجار) ةي”الا

 (نيلهاجلا نع ضرعاو
 0 هلوقب ردصملا ىأ

 ندا سام ئاوفمعلا

 ا

 نمارذ_>ةةّثمو ةفلك

 مو: مضل نءةرفنلا

 وعلا نأ فرعلاب

 هذهول.#لا لعقلا نم

 قالا مراكم عجأةنألا
 للربح ]وةةداهشد مانالا

 دقومال_بااو-ميلع هل

 ىردأال لاقف اهنع هلأس

 0 مكر لاسا ىتد
 كنيرزاد_#ا لاةف

 تلفطق نمل كن ناكل 0
 وقعت وك مرح نمىطعتو

 ىأ (لاقم)ك.ملظ 0ع

 وأ ىلاعتو هناح_سهللا

 ماو) هلوقري هن ىف مهضعب
 (كدفحتس أك عراب

 كإ .< وكجعَزي ىنعي
 ليزيو ةفا لا ىلع
 لال .<سضغ)كماح

 صارسءالا ةلرتىل_ع

 دعت ساو الكم ىأ(مومع

 هأو_س نمعط' الو( هللاب

 هز ةمعتبا: دة هعم نم م54. :المال ىلا هياع ف سو نع هءاك> ىلاععت هللا ىأ( ل ةاكدا_ةلاانع عزنلا ليقو)

 حش .مسهناىلاعت هلوقىأ( هنأ الا هللا ذعةساف) هن دل غزانىأ(غرت راطب

 :٠ __. ...٠ لااا 1ك 1 راب فا لاا راسل حالا تملا

 هناالزوعأ طااكن أ طيشلا ن نءسانلاسدصب زخوىهوىأ(ناطو-ثان 9 تنحات اذىأ (اهنا ١

 ) ىلعهطلس الم ةمصعأ (هللا نك. ملو) دلو نمحدولو ا ةنهط ن ءاضن ا كقرلو لين اكةتوشو ينل
 ةزودعد حج وزيدقو ناوخالاض ءيلان+ا_مهتلفامفثاطالا نمو مل_سو هيلع ىلا هللا ىلص هلاممافعت

 دا تامملان م ءاد ىه »* ازو> عتيفطصادقىل اأن

 دلأ 5 3 اهبشيلتيا بنا كذا

 ىذلا ماقسالاْئسنم ىهو ةرصاخلا ىمست سنا تاذوىليه_ىلالاقو | ط ولاقءاورثي دكا ذهو

 قرع|ممظ_ف لبوه اعىلا عت هللا ىل- 0 ل ا كا

 هودلي نأاودارأ اأو مد- يك ةرمالا همد_صنالاهما ناك نه أطخل- ءانه ٠ نمورخ 1ضرمو هوةءاكلا

 دحأ قم ملاةفافأ امافءاو دلاضد رملاةهار 1 0 مهيلاراشامل_سوهي عىل اعت هللا ىلد

 افليةناف) هلوةىوبهيلاو 55008 روهنءط نموناطي_كان ماهو كورماك دلالا تدملا
 لأ ن اف ميج رلاناطي_ثلانمهتابذ تان( اا غرن ناطيثلا نم: ةرياماوىلا هن لوقو 317

 ل_دقلا هادقعاموهل.ةاكلاو هكاالاضت افسغارلا» هد داكن ءطااك دس ةمئثلاخداةغل عزتلا ىنعءم

 2 اع كاهن لد همص عىل اعت هللا نادل كانو هدوم ؛ لئاط ريغب مهضعد هيكل 57

 ىذتق الذيطرشلان اتناك ناوهفالخ مهوامكب الاف ةنو ور[ ةذاعي اعنزاطيشش كلا طاست نمل

 درا | كا وهدد ج ءاوقكا ازادع ردصال غزنلا دن_ ساو ء مهميصا أم لع هتمأ دا ارااق سول عونولا

 ََ ”الاهزهىأ (اهما) هي الآه ذهرم سقت ىف( نم رمسغملا ضعد د اهدقف]) ل اكد سقم لك ف لامك ىحاعا

 ىأ غرن ناطي-ثاانمك دغر .اماو) هللا (لاق من لهاجلا ن ءضرءاو)ل لا ىلا ةعجار)
 مهمع ضغاو مهلاعذا ل كوم .صغعااذا مهمالحا تقع نيذلاءاهق سلا فاك ”الىأ(بض غكنة خس

 د10 تال نوت فانا رمج هل لاقاذلو قالمحالا مراك- !ةعماجي ال هذهناليقاذإ

 صارعالا الرث ىلع كإم<)ك ماظن« وقعتو ٌكمرح نم ىطعنو كهاطق ن لا

 هعرتب لعب و هع ةدنال ع7 يل ناط د11 نك هنئاددو ء1ن ةىأآ ىهابد #2 .هلعق ل ثم مهدت | زج (مع

 نمدعتال هلام دأت هلع ل ءهوازح وهيفس | ىلع سضغلا نافهندش رمأآن مالقالخالا م راكهنمإل ذهو

 ملال ابةخو سنن" الاحسفلا- هىلءعو ةءورش مب مغلا دنع ةذاعاسالا 3 اطيشلارومالا

 (ىلاعتلاناك ) سخنلاو نعطلا نعت غزا نم( (دا فلا ةأ الاهذهىف ىأ(ان م عرملا لد :ةو)ليق

 مهتدب و ودب امد_فاىأ(قوخانعب وىدبن ناهس عز نادل هم مرا || هيلع مسوي نع ةءاكح

 رطخاذافهن ول ءالام ىلع هل وهب ا اهو هداةازهدا رااقمهعمهم ةصق قدم راعمولجاع

 ءانو ةمحعمنمذدءأر الا نء(كني رغب كن عراب ىنعم( ليقو) هديك ن مداح الايتط هللا 1 معم# هلامب

 ىندأ+ غنتلاو)هي-ضغان *ماقت :االك-اعزاب(كنكريو) امرعأ ىلع صد ا

 1 قلاتوصلاةسوسولا ىنعم لصأ ور كفا او س ةنلاثيدحك اهلقاىأ(ةسودولا

 ساوسوىل<اتوصالاقيدقو «م4تاقنساوسوكمالكاولاف لنك ةوسوىللا
 اذهو

 ءارلاو ةمجعملا نيغلابع ارغالان هم( رغبإ) ءانممىل(كن عرتب ليقو قودخانيب وىتبناطيشلا غرننأدعب نمودبا!ن هللا ءاحو

 تن :د-ىأ(ةسوسولا فدأ غزنلاو) ا رمان مهلامسل طيف مايقاابىأ(كنكر 2و٠ ءاوغالان هواولا كد هوغةحس قو مازلاوهو

 ةريعاهب سدا يتلا ةرطخاو سفنلا



 2 من قوهطيأ تىأ(ه هئارغان كم ا ناط ءاعأا ار وأ)الثم ىأ ( هودعىل ب غهيأع ]ردت ىت ههنا ىلا هلأ هرعاف)

 ىأ ل ءاغلل اينبمنو كنا لمت وهرمأس صن هألوعفملا ةغيص (هرمأ كيف هنمذيعتس نا هيلع طا سني ثيحنىأ (هيلا ليدع
 ا هتسوسو نم هنذاعتساىأ( نوك-:و) هرضودرعش عقدي وهرعأ هللا كيف

 | ضرءعو(هيلع)أرط ىأ رحت ىتءهن )هن الاهذهىف( هللا هرعاف) ما عالابةشو شو ةماعلا هلل وقت اذهو
 أ وهف ل25 ىلع هثحكه.عاقيا ٍء(هنهئارغ نمناطيثلامار وأ) هذمرد صام: وسأ(هودعىلعسضغ )هل

 | ىازو 3 ةبدئازغا نم خلا ضءد ىنامو نونو ةل«همنيعب هناوعا ةح سن قو ةلمومءأرو ةمجعم نيغب

 6 (هسواسو) لقأىن_ءء(ىف :ًارطاوخو) لوالا تاو هلاو خا_تلا نمش ردو جو نيةمجعم

 هرمأل ومقتل( هنمد عمد نا) هنمهتمصعا هلع سداتلا نموا ىأ (ه.ل| ليدس ل ء < لام ) ساوسو

 اعونمارعأ ناك ناو سو هياعىلا عت هللا لص هةهص ءقهرضتاللابلاب روطلاو ةسوولادر# نال
 ىلا عقدا هلوعب ةتو._-متاصةةروسوؤ تءقووانهور 1 ملا ىهو فارعالاةروس هن الاودهو

 ءاسنماان( قكيش)افايسو ىعمن الث امممامهو مج ىلو هنأ اك وادع هندي وكمدب ىذلا اذاف ن>أ ىه
 رمأىأ (هرعأ) هيلا جّملاو هيذاعم_سا اذال_سبوه_يلعملاعت هللا ىل_ص هلو سر هللا ىتكيىأ لوهدلل
 هيلعمجاعت هللا ىل_صهتمصعل (هتمص عما سس)كلذ(نوكي و) هنءاهفرصلهثسوسو ناطيشلا

 ضرعتلانمرثك ايهياع) ناطيشلا( طا :لذا)ةوصعلاو ظفلا ةءامودو رطا اولاد رحم نمل -و
 3 قدقو )ارساناث تعج ريق( هيلعوردق هلل_ءعملو) هلهتذألاصداوهنءنكمتلان ءالضت هل
 لقصفلا ازمه ةلذ ععام ع هضرع تاس لاسر صفا ماا تامل نة ان دا
 قناطيلا هلروصتبناعدنالاه.لعناطيشلا طا نءهلهللا ظةحنمرك ذاملثمىأ(كلذكو)
 هعنمو هتءدهللكانعت هليا ظف كيلا ىلاعتهللا ىناسرا ل ءانأهللوةب وهل ةءلشمتن اي( كلخاذر وص

 ىجولاهغلب كله ها الاناملعي نأ نمهنايةوبنلا اورك_ئماهدر وأةمئهذهوهر وصلا هذه هين أي نم

 ىف) كلذ عم. (ال ) هر هد ىحولا سايق هرمأ (ه«يلع سلي و)امنج نوك ناز وحال ىل_ءت هللا نع

 هان أ قلوالادعي ىأد دعب رهاقلا(اهدعبالو]) ىل نت هرلا ىلا تا اةوعديهرمالوأ ىأ (ةلاسرلا لوأ

 ىأ (كلذف) هريغأ هلا ومنح مدعو هن آمةيةحىف اسوه.اعىلاعت هللا ىل هدام ءاىأ (دامسعال او)

 ةزجعم هنا ىلع ليل دهنيقي وق ىأ ( ةزجعملا ليل د) كالا اهر ودك.هروصت وهيلعناطرشأ !سدمأ: مدع

 ىف هلمامغلا لالظاو ههلعرجحلا ملفك ةزجعملا نم هلرهظام ىلع ىهلارعأ هنا فدمّتعي وهوأ هل
 ىندعمو عرشلا نهمل ءرمأ هناوهيق لّةعلل لد مال هنابلوةلاو كلذ القعز والزنا عصيالهلوق

 حصيال

 (كلملا هللا نمهينانامزا مل_بوهيلعمللا ىلهىنااكشياللب) لطابمالك عوشلا بن احنم ع وذمتهنا

 اسيلتوامم ومال( ةقيقح)ةكلئالملال سر نمهيلاهللا ل سرأ ىذلا ( هلوسرو) ربخدعب ريخوأرم# وهاذه

 (ناهربوا )هيقهددرت مدعل ليل دأ جادت ربغ ىبي دب ( هلهللا هةلخي ىرو رض ملعداما) هيق كشريغ نمهيلع 1

 هلك ممل كنذلكورجشلا ماسو رجلا ىطمك هنازجعم نمهدها شيام( هيدلهرهظي) يطق ليلدو'

 هءاكحأ نمهيرك-ام(الدعو )ءديعوو هلءريخق(اودص )هديعاو هوهرابخاو همكحأ هياغلا ملمس (كبر ١

 | خشن الو هرييغت نكي 1ىأ ىتامكلل دممال] نالاحوأ ىلء الا نعنالو نازي ءامهواهغلب ىلا |

 هتلاحر وهظو(هتهصء ماكسس

 ةمولعت هداؤا مهتم دنع ١

 طاسوملذا) هتلمل هال

 ضرعتلا نمرثك ايةماع

 هلئ_سوسودرجىأ (هل

 (هيلع ةردقهللعكملد)
 هل .ةدقو)ءةمصعلىأ

 (اذ_هريغ هب الاهله ىف

 باب ول, واقالا نم ىأ
 (كلذ_كو) ليواتلا
 هيلع هتمصعكو ىأ

 نم مال او ةالصلا

 هكسسوسو وسل
 هأ أر ودصتت ناحصنال)

 ةهروسص ىقناطيثلا

 م اللا
 مدد وأاءابلامسكو ءايلا

 ىأةدحوملادب دشتو هلدأ

 ككشيو (هيلع) طاخ

 لوأ ىفالا) هيلاءرعأ ىف
 ىأ (اهدعبالو ةلاسرلا
 قدامتعالاو) ىو الاب

 ةحصمدعىؤفىأ (كلذ
 ىفهلنزاطر_كار وصت
 لدياد )كلل ةهرو-ص

 ىهاقكاف (هرجعملا

 ةمصعلاب هل تينثتلل

 ةمكسحلا هلدياتلاو
 هع ا هناهحيضوتو

 نمىأ(ىنلا 1ك _ثياللب) ةبلغاااليدسهيلا راط يلا دك نالا>ةدوبتلا ىعدملا ىدبعقدص ىلاعت هللا لوةماقم ةعاف ةزجعملا
 اما) ه يقددرت ريغ نم ىأ (ةقيقح) هيدي ىلعةخسن قو هيدل هيحوب هيلا ل هرملاوههناىأ( هلوسروكملا هللا ن «هينانام نا) ءاينالا

 بطاخغل ابي ىأ (كنب رةملك تنل ) همدي ىلعةخسن ىفو(هيدلهرهظ.ناهربب وأ )هيل ءدمةعيذىأ(هلىلاعتهللاهقلخ ىر ورضولعب
 لع امهب_صن ماكحالا ىف (الدعو) مالعالاورابخالا ف (اودص )كب رةماك تميو هلوق نمل. رثنلا نام ىلاءاميا هيقو ماعلاب اطلب

 هندارال) وحثالو (هناماكل لدبمال] ةيلوعفملا لع ىحدلا لاداك ال ةيل احا رازييمتلا



 هللا ىوأ نملودرلا أرهطالاو أممي قرعلا ف رصاذه(ى :الولوسر نهال .:ن.اناسر أ اموىلاع هلوةىنءماخ لت ناف)

 ايعونا ارةو هنوالت ىأ ( هتدنمأ ىف ناط» طءذثلا قالوا ةىأ(ى ذاالا لع ءاىلاعت ن1 هللاو عا ىلا ةرعدلاب رعأو

 دو نع هر و هس 0011 ا ا ع ل سوو ا 5هقا ,عدسأ '.عمر ول ةم
 ااذهوعئا رشلارخ ان ا كب 'اك | ذلواسيياعةدانزلا !لمقت الدباغ تغلب امدعب | هلاغتشاو فراوءااروك

 نوكينكالم ةروددنأ طيشلا هلروصخ :نان ءمومياعملا متنا وصهظفت نمر ذاعلي اعلا (ةنتالا)ف انا . 5

 انلسر و و 5 ىعم ةلمقن ) هل وعيةفع -الورمع هل هد لد طاخخرعأ 2 ىلانام هللا خ-سيقىأ 01 ]انو كلاس لون ةماخ ليتنا اذلورييغتلاوليدبتلللباق طلخعرمأهيقليام |[ رندا فى[

 م هداك دنقلا ىلب امدللا خ يق (هل . دال ثم[ قنا طيشلا لأ ىنع ذاالا ىنالو لوسر نمثل هلطس ىآ ناطيدعلا

نالوا ملك ا .ةمالاوةوالتلا ىب ,«كأ :ه ىنمتلا مكح ماعهللاو هتابآهنلا هتان هللا مك م هل ١ و
 ناستالا هروصت ءامىوونلا 

 مولع ءايمنالا ىلع طل_ءال ناطي_كلانا تاق كناروك ذملا لالا لصافل كلذكول لاو هسف:ىف 0 ميك>ملع هللاو

 مهيلع ط. هللاهذعل ناطي_ثلا نا ىلءلدت هنأ الاهدهو هش وسو مال !اوهالصإا لضفأ انيدن ىلع ةناالا اد لاى نام

 فرغلاىف ولف ادق دقرد لود درا او ىنلا نمي نا ىل ءلدت هل اج هو هنوالت : هنعمويلا ى جواد قو 0006 النا ءاذ)

 ا ىلا نم صخالوسرلا ناروه_كلاو ولا كلما هيلعلرم 0 اهنال دعدأ شنب || ىأ( لي واقأ ةي" الاءذه
 ىععاممم لك لمعت وب امك هعمن وكنا مهصع طرتش اودي دج عرش هلو غياب أم ةلابادومامز وكي نمىأ ل مم)هرمهشةريثك

 3 ”الاهذه ىء*مق) سأل | مهم منال ءا ملعلا ىأ( ساخالنا لع اف) هوب باجاف كلذ ع-يجرمدقورش" الا (لهساا) ل واقالا كل"

 مسار ا 1 )علا عمج 5 :لاوقأ ع جوه (ل.واقأ (رءولاو) لو+.ةملانمهلاىأ

 ىذلا طشنملاو له_ىلاناكمملا نمراعت_بموهوهمهفرسعي قخوهاماسمهوهمهت لهسرهاظوهام || ىو لوصولا بعدل ىأ
 لمع سام ءاثعو ضرأ هنموهف ىلا قش ىذلا لمرلاريثكسل ناكملا ثعولاو هيف ىث للا لهب || هدب ةحيحصةخسن

 «ا3_ثم ىأرغ سلاءاثعون مكب ذوعأ ىف امهللا ثيدحلا در وامهنءوق ثا ىنءل ةراعتماو'از ع || نيعلا نوكسب(ثعولاو)
 قب رطلاةهاابورمسكت و

 مهللادروامهتمورععلا
 ءاثعو نهيذو-عأىلا

 همةشم .ءادشىأر فلا

 وهامامءو ةلوه-سنم اىقالاهك_است 000 ا | :ذهلت

 نمراعت_م(نيوسلاو) ةئلثااوةلههملا نيعلانوكسو واولا عامي وهو مأ وق الام ادقا ىل هى د بعص

 ةقانلاوهو هدضهماثملا دب دشنو ةمدعملا نيغلا ع ةي(ثغلاد) )م كلاومحالا نم تاتا تلا

 ىفملا ةلازح وةرامعلا نس نيب ام دي 0 لحدا وةنمهقفالريعت سالو زهملا

 هللا لص هلوةىاك ب رقأىنعب وأن وبقلابوحأ ىنععىل واوا هريسة قل اةيىأ(امةلاةيامملوأو) مداخل ىأ (نيمتلاو)
 (روهجلا هيلعام)ةبصعلاوهوتيملانم برقأ ىأرك ذ زجر ىلوالفثارعملا ثيدح ىف لو هيلع ىلاعت || (تغلاو) ىوقل نيالا
 ةن'الإءده قىأ (انه)هانعم (ىنمتلانانب مسقملا نم ردك الاىأروه#لا ىأرهسيلع رقع ساام ىأ ةم-جعملا نيغلا حمد

 رءاشلالاقاكر دق ىنم نم لعن هنال والثلا)

 قاحلا كلى وام ىقالت ىخ < مروعة تونمأناوندطانال
 لاقالت ىنعع وهو هقنىقءرملاهردقي رما ىنمثلاو ردقملاكلهردتامىأ

 لشر ىلءر وبلا دواد ىنع # هل لوا هللا بانك ىع : 1 ١
 فاذمبرض ن زوي ردصم(هلغش) هول مىأ هننمأى نأ طيشلا ىلا هلوقىف (اييفناط كلاءأ اعلاو) ىو دارا د را

 (داك ذاو) هال اعل ثتفهبلق ىلعر 2 اع رطاو# | ىلا لل ناطيشلا لغش ىأهلءاقل انههىم ااا

 راك ذاو رطاوة فص( ىلادلل )اهل نأ ,(ايتندلازومأن م) هيهليقءرك دن سة: ثيد>ىأ رك ذ عج ! 0 0 (ةديلا

 ىمهولا هلوعغمو ناار يمض هلعافو لخدا عراض«(لخدي)هلغشا ةلع(ىت) هلةضراعو ةنئاك ىأ | 0 1

 هالتاميفنايلاو) هلءافمهولاو ل_خد ع راضموأ طاغلا ىأ (مهولا) ىلاالا ىلع ىأ (هيلع) هلوق هلو5 ل لوأ هلام

 وأ  ناط.كالغثىأ هلاغداةخس' ىو همضو هلوأ حتمي :(هلغش) هنوالتىف ىأ(اهيف نا هيشلاءاقلاو )رداقملا م اج قالورخ او

 نم(هيلعلخديى>)هريغن ءالضفىبنلانمئراقلل ى(ىلاةلل)ةندلا ىأ(ايندلادوم أن مراكذاو)ةيدرىأ (رطاوخ) هايا
 ارا ل اكن وزال روبل ناكل ١ هانا لعموأ نأ ط. اال دوب ىألامخدالا

 لوزوهملاىأهثلثلاددد شو
 ىوأو):ىدرلا فوعضلا

 ةياال ىف ىأ (اهيفلةءام
 ندر وس ه# اهياعام)



 هانعمىفىأ )ل واملاءوسو) هانممو ىل خلا ظعل ىف (فيرحتلا نمنيعما دل !ماهفأ) ىلءة>-كىقو (ىفكلذريغ لخدوأ)

 احدش وىأ(هن آم وزهطلغ رهظا وهطاخ نيس وىأ هلوأعمشب (هسافشك وزهعق ل وهعذدي ىأ (هخسني وىلاعت هللا هلي زيام)

 ىحدقوىلاعت هللاءاثنا) عسوأو طسن أ ىأ( ١ دهنمعشاب) ل فى كلذ دعب ىأ (دعن هن“ الاهده ىلع مالاك- اقايسو) هنأنمي

 ناطء-_كلا طيلسشيىو رو ن7 (ناطيشلا طل فيلاقن ملوةراكسنا) ىننحلا ثيللاوبأ مامالا ىأ (ىدنقرمسلا

 نايشتلم كلم لص) ل 2222 02200707 0 2 0 0 22
 0 7 ماهفأ لعل خدي أمني و (نيعماسلا ماهفأ ىلع) نايسنلاو مهولا ريغىأ (كلذ ريغ) هيلع (لخدب وأ

 0 (عصبال 00 ةهوههع أمه» ر-2 نع ئشانلا(لبوأتلاءوسو) م-يياع هالباملامي رعتلانم) ةرشوسللا

 دعبإ الصفم(ةن”الاءذهىلع ماكل تأ. سو) اهنيدي واهققح ىأ(هنابآ م<و)هرهظي وهنيدي و ن0 قم ناطيرعلا || ليما (هسلى دك وزى كاملا لطابلان موو ىا(ههسست وزال الرمس (فافاااا
 معلا نالع وكلادض ع.مشلانمةراعّتساو هواليصقت هنمرثك ايىأ ( ىلاعت هنباءا ءنا اذه نم عسبشاب
 لوةالاوهو ساحل أ هلاق( ماهي لمقام نس>ًاوهو فلا !نءلوةنااوهريسفتلا|ذهوحاو رالا ءاذغ

 رو.مألا ن-< ناه_لس

 نا ىرخالابف هب ولا

 دقو)ىو رخ"الاوىدلا ىذلاوهغالا سمك قمديم هنأ لاق نموةغالا ففو ركماوهو ىاظرقلال ومنسق تدعوا ىعراع لإ 00 ا سو يسلط م 25 نمل عضل 5 ل ل
 ةصق) رك ذدسو ىأ(انركذ اهآرىتلا تتكللاهذ_هامىرع_ثَتيلةهنادر_ةمىف بغا رلاهب حرص دق هنافرصةد_ةذهنممعأ هيف
 اره دع كف نامل ءاردنالاه-:ممص ع ىذلا نال سوا ولا نعءايدنالا ةمصعنمالوأ» ردد تا تازك ستلواهشنوو
 نس ىأ( لم (ىكحنتو) هريسعت ف ىلعتلاح رع هوا عا رقيالو مه را رطا ولاد ”رجناما وةرأ ةلارطاو 2

 )ل 0 ذا داولا وده دقوعصاالاذ_هللثمنان) اضيأهدردت( و)هتصقىفتافارا نمصاصقلا هرك ذامرخآ ىلا ارخص احس سرك لعانيعلا وز | عسا ناك ناطرشلاا كلل: ناو عاما ها عىلاعت ها درارا ىف تالا وةالصلا ها ناحل ىلاعت لوقف ىأ(دلا ىلاعت هللارماب هرهكل ىف فمع ىذلا هماخذ -خأ ينج وهو( هيلع تياغو ن اهدا سك« ىلع ناطيشلا نأ) هلا وات ىف لاف || جل -ةبا06 نم لوةزاكتا) ريت ونحب تم مسدود سلا وتحل
 هركذىذلا(دسحلا نال ةصتااهذهىف(لاقنم)لوقان رك ذاذك ( واذهدعب ة:ديمزاميلس ةدقانرك ذ

 لسوهيل ىلا عتمتلاىل-صراةنيح(هلدلو ىذلادلولاوه)ا دسج هيسرك ىلءانيلأوهلوق ىف لاعنهّنلا
 هللاءاشن الهيل وهللا لحس فد_هاد رك ذب نممةدحاو» لك لهو ةليللا هذه ىلا سن ىلع نقوطال

 ه-ةةلافهئاسز ىد->ا

 كلالذوهمسرك !لءةلداعلا 1 3 3 3
 ' د ضب رى 0 كالدرمغ هقاو رك ذصصتا!لهأو لح ردا ةد>اورهغ نم لم لو ةأرعا نوع ست هناكوملاعت

 ةلمللا نةوطاللاو ند 0 08 -- : 3 . ١ ٠
 2 مضل دقو( ىمد#وبأ ع>دقو) نيرسعملا د: ءدم-ءااوهىدتق مسا |هرك ذاموىلاعت هلل ءاش نا ىلا .سارك

 ثيدحلا نهلك ىنا-ن ىلع د 0 آل >1 1 لا عم دش عءأو 3 1 ٠
 0 1 صومأني بونأ < نس لاقاكوهوم _تلاو# ماعلا ى'(بونأ هصقىف) هتمجرت ف لق

 ةصق ىف ى«د وأ لاقو) 1 | 5- كالي هرد 6 : ٠ 0 0 | 2 ٠
 . نكد هول اوه مل هو بوقعي نمز قناكو كلذرمع ل قو مهاربانيو>س نبض دعو نر نبا

 لءقو لخغا اذهريغىفافرطابتمانرك ذو نامزلا: آرمبحاص هلاوحأ لصفدقو طول ذب همأو مدارباب

 بعت ىبهعسصنو ةم. ظءةقشموملا ىأ(باذعو بصن,ناطيشلا ىنسمىفا هلوقو) نا هيلس دعب هنأ

 قوىأ (هلو-هوبوأ
 هناد._سهثلا ىأ هلو-5

 3ا١ ه:ءدراك>ىلاعت . ٍء :

 0 5 م مضلاب (رضاا ىلأوهضرمأ ىذلاوهناطي كلان ا) لو ةيفه.أرب هب ” الاهذهىفرك ذامرسفي ىأ(لواي
 بروعدماأرو همهذ 0 ا 5 0 ا 36 كفو < 3
 9 0 را ل ل ا (هيدق) ضرالوعا

 َّث 07-5 3 اذعو) لك نكاى عطس( هرماناطيشلا نوكىأ (كلذ) عمبالو عسقيالىا(ن وكنالو)

 2 نا ال يللا بيب ل2------- اذزه ثار زمكرا || سعد سرعان مبع دعا :(مياشإلا هده ىا(مرتاوكام تلو عيش متوشبا

 نادحالزويال) ناشلا ىأ( هنا ) بارمثودراب لغم امش ٠

 درك مهن >ةميل ىأ(مواتنيلءرمأوىلاعت هللا له_ةبالا) ص رعلارضلاو ضرما نمهءاصأ امىأ(كلذ نوكيالو) كلانه همكالا

 ءايدنالا»الب سانلا دن



 موا ىلع مم زاحتو ىأةياثالا نم ومشي وةح ف ىقو ةمك كاب هوي و وةءدعلاب هدو فاش بالاوأت يشتلا نم( م مي 9

 نيفشن وهذ تضرع 'ذاو ملاق ثيح مم هاربا ءادمفانرلا مظ فبدالا: اعارممزام : ناطثااىلاسملادا: اوال ءانتوألب اياوث

 عوطرل تلمح

 هداك تسل .هىهنأرما ضرتعا سدلب اناىو ر225ب .بالا

 ةحاصتنأ[افلاغ لاو ليما

 تعءدص ىنلا اناو

 هنال تءعاصام .-ءادد

 ىكرثوءام_أا هل ادع

 تدح-ول ثناف ىدضغاف

 تددرودحاو ةددس ق

 دالوالاو لالا ع

 تعجرف كح وز ثءءاعو

 لاق ىديربخاف بودأ ىلا

 اردغ كلانانف ل نا

 لزعو كن.د نعلن فيل

000 

 دو بق سدأب | عمط
 ىلااهاناهئاعدو هل ىم مرح

 لاعت زادت رقكس |

 نا ل-.ةدقو ىملاو

 َن طيشلاههياصأىذلا

 هل_هأ ىلا هب سو سوأم

 هلوةىنعماخ تاق نافذ 0

 نء)ةيكح ىأ(ىلاعت
 فرمد:ه ريغ (عشوب

 وهو ةمجعلاوةيملعلل
 (هئاستأامو) 3

 اهه-ضو ءهافارمس

 (ناطي كااآلا ل

 (هلوقو) 0

 ىلاعت هلوق ىعمامو وى

 (مالسا اه.اعمس ون نع)

 هاسناف) هقح ىف ىأ
 هنأ مهد سمن دريغملاهرمأ لكن ناهن رونا مرطاوع هلسوونان(هنر رداد ناطيشاا

 نهامه ناط. ثلا ناكباذعو بصنن 00 صر راصدر ا ءال ا|ه- ,اعيوبأن ا

 سا || تكارم ند مسدل بكرم ىلع لاهلاو مسحلاو مظءلا ىف مدآ ىنبق

 7 ضدالا لان لافالث اق ينفرعت لها لاق تاقلتلانحإلا اذهبوأ

نمموهدحوموةثاثعتامث انممهتشي وهخسأ قومهال# ءاامىلعالي : زحاباو# دم ماع عب :ىأ (مهدث 0 :و)
 ةا

 هدر نامبو صص هلا ىف ىذاملةراثا اذهوهئاضةبءاضرلاوهركش لوك ى>م هريدي ىأ

 هير عمابداب ىزاعدا:ءاوهو ناطر كال4_مامداغسان هديناالا رهاظىف' !نب رمسعملا ضعدمر كا و

 اا ناط. لان أ ءولأو اكلات رز للص ثيح ن هويخ تغرد ملك نآل رشلا نا مدع

 ران لاكفف ءامدلا نعاس > يال ءلاذذا سدلبا ناك وهق د بصل ةرش هك و4-ءاعمللا :نممآر ان

 1 وز تناكوهد جو هلدأو هلام ىلع :ءاسد#:سهفا ل قف كل رفكل هياعىنةطاسول

 هدلو و هلام دأو هيننشعحو 0و ارات نب لك ومال_بلااوةال_صلاه_لع

 انهنا بوبا هج و رهلثلاؤ بتيط 00 را ف والا 3 ةقوعلك جر دباب لي ناكؤ رادو

 وهدي 5 هت كلذ هنجو رورجخام عضم تك لاو منلاةفهروادن ناكل لهقىل_ةمماددهع

 ,هداص'اهيلع لب ربجمانأ مث ثغضاارعأن «ناكا م ناكذ هداج هثام كل: داح ال هللا ىفافاع نا ناطء ثا

 م.م مثال هدمن كو هلاج وه: كهياعةلادرف هبل ةغاءام نيعث عمق لج رب سر او

 هناضصأ ا لا نال كنان يمل )اهيفنتش ل مزيب مق رعلانيارك ذدقوهدابز ونيس

 ادهىلعوهفهرهاظهءدارب نا عص» و4-_جرهمج و زول -هايدار ا( هلهأىلاهءسوسوامناطيشا | نم

 اخ تاةناف) هلهالدب سوسوامانمدقدقوا زاحميلا لهأباصأامفاضا امئاوهسفنىف' ْىدد بصرمل

 فسول نب مث ارفانءنون نب عكو وهو مالا هالصلاهيلعهللا ىذ ا هلوقى م

 هدعيوار ولام اك لم ارسا اىبل ماهأ ىذلا وهومال لاو ةالصلاهي 00 ا بوق عد نبأ

 نءمول_عم هلوحأ لي_طقتو رعاك سوشلاهلتدر وني دام 4 ل أو ل-_ئارس أرسأ ىبد :«نييماشلامةو

 ى:هنالاولاهجو و( ناطيكلاالاهمأ انآامو)نآرقلا قروك ذملاىس مومىد ةوش: صل ؛اودلا
 طاسدقو

 ىلاعت هلوق هلثم(و) هيناسن أ لوعفمنملديهرك ذأنأوهءاو+ قايسوهركذءاسنا ىت>ناطءلاهيلع

 ىلاعت هللا ىل_كانيد:لوق) اذك( ودنر رك ةناذيشااءاسناف) مال تااووال_صااة هع( ىف سو زع

 سهلا ول عد ةراهاضةدابعدو هناف ىماتف عيضلا ةالسص ىأ (ةال ىلا. نءماننيح مل سوه لع

 اليسو هيلع ىلاعت هللا ىلكناكو ةكمبرةبداو وهو جةالصلاب وأ مانب ىف واعمم ه5 ىأ(ىداولامون)

 ندهشلا ارحهك ردا ىح ل_سوهد 12 كاك هللا ىلا مام دنع ل غن رجفلا ناك ذا 2: نارالا عانر

 مو هيلع ىلاعت هللا ىل_صهللالوسر مرقس فانك نيد>نينارع نءىراخبلا قوأط وللا اك

 ىت>ر_عربك5 سهلا رحالا انة. اة رعالادنعا مم ىل>أةدقرالةدقراندق رلمالارخآ ىفا.ك ى>

 نافامخأ لقفهللالو-رابانب تسرعرل هلاو قا وناك: ل .سوه.ل عىلاسعتهللا ىل_كهللالوسر ظةمثسا
 ىد> مانقهاميع هسملغتهتلحا ل هرهظلالب دوؤساواوعدطضصاف م-ظفوأْان دالال, هلا ةالصلانءاو د

 لاحترالاب لبو هيلع ىلاءتهللا ىلص هللا لو سر مهرماف عقأ مةأولثم ةمون ىلع شيقل ا ملاقو سمات علط رسم دااتعلط |

 نع

 هامل 5 ل نو تلال ردنعفركذال#ب « لول ف سوي ىخأ هللا م دحر ثد له ا مهصالخىف

 ىأ(مالسلاوةالصلاهيلعانيدن لوقو)ءايلوالا نم لمكحا اوءايدنالاب قال ريقاهتالا له قف تدعت اوءارضلاو دئادشلا فشك ىف

 رماىذلا ىأ(ىداولا م 9 رجفلاةالصىأ (ةالصلا نع مانزمخ)هنع ىلا هلا ىكرورب /رهىأ نعرل_سهقي اوروؤاك هلوق ىدعمو

 سمكاارحمهسميت>موذلاهبلةرجقلا يفد" لاك .ناالالب



 انوه  نذؤموهوهئممه اة رادعدممصلا الص ىذةماولكترا(ناط.ثد.دا ءاذهناإ

 | كلو نطس ناك هنا راس نبع طعنعفازرا'د- هعضن_كهقو٠-مىلصوأض واو ]زن مش ىداولا نع

 هنداو واذهنا) هند :املسوهي طءىلاعت هللا ىبصلاةقةنومهو زغب ناك هنا ليقو ىبمملا لد ةالد هوو

 لم ره ند احا رس أرب ل> رلك ذخأي لاق :لسو هياعملاعت هلل ىلههناثءدحلا|اذهىقو (ناطيش

 نءلو#ئاةءاواد_صفاهكرتن كي لذارماك ىداولا كلذ نهاوجرخ ىت> ةالصلارخأو ناطيشس هيةانرمضح
 ةهارك ا اولا

 ه-ةعباحأت لق * ىلق مانالوىانيع مانت لسوهيلعىلاعت هللا ىلص هاوق عماذه_ في5 تاقناف ©
 نء'اك ةرهاظلا ساوحلا هكردتام كردنال الا نايىو وذلا هعبت و أب اهيذ ىلا هتهنباهجر فئصملا
 صءدؤقو ماع الو_ىل 5نارثك الو هوامهد>أ ىف نالاح هل ناك لسو هيل عملا ءت هللا ىلصهناو نذالاو

 -ءاقناكوأو هرع جانو كدا ١ رمت هيقوءودو رع مب بعمك ضراعل هبلقوهنيع ماش نامحالا

 اذ_هو ىلوالاو هيف لا باوىلاوةال_صلارمخات نم بودي .اعىلا ءتهنا ىلصرذعي ل ناافقي فد رشا
 1 ىطرتلالامو ىرحأ قر طم هن كادر ىضذرةربر هىنأ نعي -هىئاضبأ ل صأ هل ثدحلا

 اءاليقو هعضوم نعل و>ةءافرقس فهن: اؤةالص ن عهمون نمهمن| نملاةفهرهاكد ءاملعل صعد

 نال _.وهيلع ىلا عت هللا ىل_صه:صوص هنا لي قودوءرابآ ةصق ىف هنيعد ىداول كلذ فس حسا
 ه-::اقنمىرا بلا تدل 2 فائموه واتاطمهبامحةساب لو لاب سابال و هريغ هيلع علطي ” الكلد لك

 لوة)ىتعمام( و4 كلا كلل ؟ ذدنعهءئامقاسوكلذالاا4ةرافكالاهرك ذاذا اهاصيلنةالص
 برضا از كو لاود_> اوامهانعمو هتزكو ةخسن ىف( هزكو ىف -وءيلعيلاعت هللا ىلص) هللا ين( ىدوم
 (ناطيكلا ل عنم مزز كولا( اذه)نآر ةلاىقروكذملاى رطءقلاَز زكوهدا رملاهزكوو فكلا عمت عفدلاو

 رقع اواهاظع ءاوسا دلك هل عد : صوت ول مل نم لس نم ع أمهنم عهو هي كف مودعموهر لول الوقموهو

 ا مقنوعرو ماسكربةومضلا لق ل وهيا ءىلاعت هنا ىص ىمومناكو رهاظلا و سأ|ه> وو همم

 د> وثةلقغت قد ىف ف نمةنيدمل دف نيئاشءلانمب وأ هل شهلا تةوىفةرمهقحل هني دىلع نك ل هناالا

 هرخ-سناىط.ةلاداراف ىدومموقنملهئارسا ىن:نمرخ ”الاوىطبقامهد_>أن التقي نيلجر
 اصعد وأديب وزكو ود لأملا راس ىف ةدجاو مولا ةريصنوه-يلع همز لق كامات هل عاتهلمح

 ىلوالاهك رتااؤاطعتسانأ طءشلا ل عنمهلءجائءاو سو هيلعهللا ىلع هن ماهاطا ذه ناك لو هل ةقهعفديل

 :اسنالا نعءر وكذلا(مالكلا اذهناإ)تلةناف هاوةىفطرشلا ب اوحج( ملعاف ) هنمايدأت هلبا ىلا هقضنملو

 م-.جىف): ءانعع وأ هنم معأ اوهأمشت دحاونآ رد لاؤلاىفم-_مياعهمالسوهللاتاولص

 مالك ( لامع: اقف ورعمقد رطىأ مالك !ةئاضالاب( رمك_بمدر ومىلع).-مءىحلا (اذه

 ءااكا اريمصدربلءافو ره 'افلا اوهلَو جالا همق مهد اًةعمو .همالك ىف موبأدىأدرب لءافوهوأ(ب رعلا

 ل ا د * عمم : لك مهفصو ىف)

 قاع *ء(ناطيشللا) هلوقو ه]ة>سقلالاءقالا نوقمضن هنأ طيشوهحممقلل نولو ة.5سانلان مةرداصلا

 هيدا ناط.ثاذ_هاولاناح ءءةاصخش اوأر اذان نا ثلا ىلع فوطعمر ورد ( هلعفوأ) مهة-صوب

 اهعلط منهج ف ىللام وقزلاَ» رك ىلاعتلافاك ) ناطيثلءفاذهاولاو اح .ةالعتاوأر اذا, 6 !

 رهتسأال ل كلذب ايا. ةتاهيدشت اهمتمعلطي امهبشق ل_خنلا عاطهمثراسمماهي قام( نيطايشلا سو رهن 39

 لاوغاد ناك قرزةنو:سمو 5 سدقلاىرعا لوك اذهواهورب1 ناواوبعدست لك هيدشن نممهدذع

 |ءلد رث:د->ق (مل-وهياع هللا ىللاقو) ةلثاهةريبكتأي> نب طايشلا ل يقوىفاعملاس مك ىفنمباك

 رككلع ءظء نسح ىف قئاغلا هيد ةك ىلي يخت هيدشلا )وهو هرظذمل وهو هحمق ىل هان نيطايشلا

 00 رهيادب ربنميق)ن اخيشلاهاو رام ىلع (لسوهبل عيله هللا لص) لانكم ىأ ( (لافو)

 وهثرذعد ةثثاقلارمخاتزاودك
 و : ل> مووعل صدص#

 ةهالصدت اقنمىراخملا

 ةرافك الاهركذاذا اهل صياا
 ىسوملوةو) كلذالااه
 اموىأ(مال_لاهيلع

 ىأ (هتزكو ىف) هانعم
 قد رصو-هوىطقلا

 ىذلاه-ْمكو عمته ردص

 نماذه لة: بسراص ||

 ىأ (ناطيشلا لع

 نال_فهتمهرودصا

 ةراتد ارامل هن
 داع 0 ىل-عراحهن م

 امم 0 نهد ءايدنالا

 ءاسالا» مىلوأ 1

 (مالكءلاادهنا ل عاف)

 قدر ك0 مر

 7-5 امىأ(اذه عج

 (ريمم زوم عدو
 ىلعة+نقو تصخأ :

 مالك ) رم.-سهدر وم

 مهبأدىر#ىأ(برعلا
 ىف)م-مداعد -طمو

 نم ح.يت* لك مهعصو
 ناط.ثلا,لهذوأ صخش

 هرظنمع قل (هل-ءفوأ

 عابط ىف هل-هق ءو_سو
 هنأ مهداقتعال سانلا

 اك )هيفريخال ص رش
 ةملمو (ىلاعت لاق

 (اهءلط) موقزْلا ةرحش

 سؤرهناك ) اهرىأ
 م رك كلمالا آلآ -هناىلاعت لاقم

 0 ىلالوأ



 هزو رملا> بق: هين مش ىن> وأ ىستاىأ(ناط وها اف هل:اميلْث) أنا هعفد هدب نب زا ةحنادحأ دارا هرم :ئثىلاىدحأ

 نر ا مردصم(اضنأو م)ه.هعوض+خوهعو شخ ناهذاوو هرطاخ لة ثاورعأ حومق ىف هل عذ ةمباشل هدد نعي

 ىفهلتد# ة.ملذا)هياعة> ىو( هنمباوح |انمزأي :ال)هرك ذآناناطيشلاالا 3 هيناتاامو ىنولا (عشولوةناف)

 22تيصيب7ل ا 0 اا تت ا ا تقو أ (قولا كلذ

 ىسوم ةمل-خ قهنوك
 ||| لب (ىنوم عم ةومن)
 ادن ناكل هناهيفرهظي

 ا مواد راش دحلا او( ناط_ثوهاكاهل' هم 1 :) ىلصملا ىديز نبراس اىقىلا ءنهناامهجر ناخمشلا '

 نيبزا“ ه ناد >ًادارافهرتسسنئ هىلا ذأ لص اذان ةوهئعىلاعت هلا ىضر ىردخلاديعس فأن عأ

 تتناك اذاي د افا رك ءالالا تال ألان اطسوشا اق هل: «اقيلف ىلأن ان هرحن مذ 3 افندي

 ةلناقفافالاو عفدلاةد-ثىفةغلابمةلةاقدارك ذو هوجولا لوسايدتربمل اذا لعفيااوةرتسهمد» | ب ورا أك هنا
 دودصوف ناط.كابموبشة كرت ةراعسان اطر ثوه هلوقو فول اةالصرغ ؤزوحتالةريثك لاعذا ٌْ .هلاثا 3 15
 نيطا.ث لو# ةقيقح هنوك اماو هلعثا سدس ناط.كانال ل سرمزاكم هنا لدقوهئمةحرسقلالاءذالا 0 53و 3 5
 (اضبأو هرلاههج وتو ؛هبرةمد نء لش هبال الذو ,ركاسعاو اًضأز :اكم هءال ٌئدد سدلف ن 4او سنالا 9 3 يور
 اك مالطتتلاو ةالصأ اهم اء( عشو لوقناف)ل ثلا قرما عراوجلاىلا ع-جرب ىأ ع جراذا ضآن م ليقو ىدوتومذعن ب

 ىلعمدو ر همد_عل(ه:ءبا اوحاانمزانال) ه-:ءىلاهتهن' ءاكىذلاه ع ذأن اناطيكاالاهينانأ لبةىورب و(هنوم لبق
 رودصتقوىأ (تفولاءالذ ىف "ا همذا) مويلع ناطيش هلا است نيالا ةملم هاوار قام ممن ىدومتوهىأ هنوه

 ( ىدوم عم) هنوك لاحادت ناكهنا ىأ(ةون) مال لاو ةالصلا هيلع ىمومةمدخىفوهوهنع لوقلا اذه لاق نا هنع باول مزا

 (ها دل رمل هذا و) ىلاعت هللا لاو فن ويل اعن هلوقكل ذ ىلع لد: : وهمداخوهوهرفسىق هامحاص#

 بايشلامادختسا بااغلانالمد ائاودبعلا ندع لمعتساف ب[ كاهأن ءمىل_صالا ىقىتةلاودرخآ ىلا

 مد >[ ىلةءاللاق لود !ءىلاعتهّللا لص هنا ثيدحماىفوةم عرمشلاب اد ” الان موهورايكلارعةوتو

 ددعلا ماقمموق. ةهمزالب ناك هنالىموم ىو تون ىهسأ ا 5قاتفوىاتن لوشن 3 او ئدأو ىدمع

 (ةيناماهناؤتات ةااءاملعلا نع( ىور ورا يمن كنون عشووهومتخأئاالاقيو

 جالصلا هيلع ىدومتومىأ( هنوملدق)ئأ هنا( ل 5 ءىدوهتومدعد) هيلا ىجوأ وامدت هللا هل هج ىأ

 ل.ةدقواضنأم للك هيف ىتايسو هايج ىف هيومن نمز هل ةاةراش ارمعصت لا لوك تلا مع ومالدلا)

 اماقّا .ل|ىوأاع كا ألواذكواذك كم . دك لوق هيلاجوأاعهلاساذا ناك ف هنامحفع كى "هنا

 هيلع(ىسوهلوقو) ىمومدع :امئناهناعصالا ل, ةوهيلاهضمقي ناهيرل اسك م مهلا رك افالذ أر

 مالكلانالهيلاون!ادربالذ( هنو: ل_ةناك )ناطيشلا لع نمهناىط.ةلازكوىفمال_لاوةالصلا
 ائاهناىلءلدياىةصقلاه يفق صقهناف(نآر ةلاليادي) هيلعناطرشلا طاستن ءءامد الاهءصعيت

 راجيتساو نن داهح ورحل ءةأهم 'او ص صقار وس اهري_بقنوت هب ”الا فرع نمهفر عنا كلذدع يأ

 ىدوملوقب دا رأاناد ,دحلا حرا ىف هلوقوكلذدعب وأ ةتأندتا الافح رص هناقو دنع هن كمو هل تيعش

 ةصقو) هلدجوالحورمشا] نقلا عم هللأ ىف :لوعي نان ودها هنا رك 1 رقلاىفامناو عشول هلاقأم

 مهري غوريسقتلاءاماءركذ ىالوهجل ءانملاب(ركذدق) هن |ْمعِباوحلا لصفلا هلدقعامتابمغ امو( فسوب

 رطاخه لع رطل نا اهلبق عن عالق مال أ اوهالصلاه ماع ىسوت# ةومن لبق ىأ( نوب لق تن كاسمنا)

 وهو بحلا ف هنا واق لو ذأ اهوار و ناطبكلاا تاق هلوقيه-تلار ا1اهبرركذ ىدني

 لوقو هورصأ .هديحم ل ءقوهو اذه مهرعأب م مهب دمْل همل | وأو ىلاعت هلوق ليل دي هي* عقترم رج> ىلع

 ىلعف نيعب رآلا لبق اريغدئ' : اة ءادتالا ندر ةنسر ةع نانو هوةدا5 و ءلاحضلاورهادعو نسما 0

 ا وهات تر ادع ىلا ناو زئاح لذ مو قول + ءناعتسان اك امنا هنابباح اذه لمت 00 0
 ءاملعلارثك [(لاقدقو) ف سور عجار نا كلاربم ضنا ىلع ءانباذهو هيفريضالو ايداتناطيثلاىلا 0 لو ايدن تاكد

 ل_قءايدنالاةم- صعد

 ليسالذااهدعب وول
 |ةلطمم ماع ناطءلل

 ناط.كلله ين لاق. دقو
 عم ايداتوهسقمل امضه

 ىأ (ىسو«لوقو) هن 0
 اذه ىطءقلاز كولاحؤ

 ناك)ناطيشلا عزم
 (نآرقلالياد,هنوم: ل.

 هل 25 ناىلء لا هناف

 ىلا هنر_حهلبقناك
 لو واهلا دس عق وذا نيدم

 لحالا ىذقالهناىور

 ةهرهص دنعودعب ثكم

 مثىرخأ اري ثع بيع
 كلا دودعلا قدام

 دعبناك هلاسراو رقسلا

 نورسسقملا)و هب الاه ءدلا لخدو نينا ىزحت كلدكواملعو امكحماشت آىوةساومدشأ غلب الودصقل اهذه لبةىلاعت هلوقل

 لةقالا ومهضعب ىلع ىأ (هن وذن :لق)ة>فقاك اهلك ىأ(تن ماها انركذدق ىور و( ركذدق)ن حلا ىف وهوى 1( فور دونهصق 2

 لافدقو) رخام تناكه-ت:لاسر من نورعشبال مهواذه مه مايو .ذثاهملا ان. >وأو ىل اع هلوق لم ادب سنا يفئن هنامهضعبلاو



 ئذلاناامهد->أ) ني 0 ة)كب ردك وكذا هلا هون لود دعب ررك ذىأ(ناطيشلا ءاسنأ هلوق نو رسعملا

 ناطي- كاىأ (هاسنأىأ)ع الار كي( كملا)هدي_بوىأ(هب دولا رثلاوهو(نجسلا ىحاصدحأ هيرركذناطي-كلا هاسنأ

 ناش) كلما ةخدن ىفو(كاللل) 3 ىفرك ذاهلوةبقذوالوالاوريكذتلاوأر ك ذلا نم( رك ذينا) ىلارشلا
 ىأ(ماللاهياعز او تتحسس غسل

 مووت ودلع
 ماعلا بعت نم هس يق

 اضبأو) مالا سضنو

 ناسنالاىأ(اذهلثمناف
 ناطي_ثلا ل_عفنم)
 ىأ( طا:ه-بق سنل
 فو ىل-ء)ءاوغالاب

0 

 نمذ:ذيح ناكولوىأ

 ىأ( ع شوو) ايبنالا
 هدإو دلو و هو4 هلعو

 ىءربو 0-6
 ىأ( غرنو) ساو
 اعاو)] سجاوه نمر 1
 ناطءش ثلا لهو :ىأ( وه

 ئأ(امهر طاوخ لغشب)

 ' ةعيصر ةخن ىقو هممسد

 لغش ىرخأ ىف :ناضملا

 ىرخأ ىقورد صلاة ةعمصد

 أام-هرطا تالا

 امهريك لا خا رومان)

 ١ رك ذناظي_كا هاسنأىذلان ا امهدحأ) نب رخآ(نياوةناطيشلاهأ- زاقىلاعت هلوةىفنورسفملا)و

 ىدحاصل_ >أ)دارملا اا او كلا ىأدي لا ىنءيبرلاو مال لاوةالصلا هياعف سون هيدارملا سدل ( هيز

 هلوقك ة_ت.دالم ىندالة:اضالافه.ثهسحلاط نم ل ءكلام نسا ت>اصددارملا س دلو(ندسلا

 |(هاسنأ | ناطيلا(ىأ '1/11)وهوءدم_تاذه ل عوباالا قةيدارملا(هب دو) دادلا هه لمللا قراسأب ١

 | ةدد د1 فاقلا, هكووأم ملاءذد خسنلا ص ءد ىف ل هالو 31 وسملا امثل ىذا

 مال_ىلاوةالصا هنأ (فسوب نأش كاملا رد:ءىفرك ذا هلوعل ىف ةذاوملاهنالبأ ظلام لوالاو

 هيق-سىذلا هةينأ مثامهدحك لا ديبع نم نان هعمل خد ناكوابيةعقوىتلا ةطرول اوزد>سلاقف

 وهو ف_سوت | 1 ههحلل اه رمخأا» 8 ا هسهبارش ىقاوسدقالب وطمهمةرع ل لا ناكو بارش 2|

 ىار كلاوهو م مه حاندآر نالاقمث هلاوشب وفسوي ىلءاهصتاب ةرامهنم لك ىأر وامهعمنوحسم

 فسوةصقكاإءالر ؟ ذي اها [ىت> هياء ناطر ا طاستفذلا اى. كبردنعىفرك ذاتصا+خاذا

 (اضبأ و) ىلاعت هللاهجر ف:مملاراش[كلذىلاو لاو لا درب ىتحى سو ىلع ن اطيشلا طاستن : ملا ذه ىلعذ

 كد نم ا نانا !((اذه لثمناف) عشوب وف.سوةصقنعةبمشلاباوحقرك ذامل ة هىأ

 لاقهد:ءىأ اذك نالذ لمقنالعالا ةءتناحودنع ىدعمدحوملاءانلاعتقو فاقلارم كك.( ناطم كا

 نهد لاحر ورغاو راح اوناطم ثلا له نمخسنلا ضءد قو (نيهطومك! قاورقك نيذالاة)ىلاعت

 قيد ءخدمدري_خوهوأ( مشو هفسوب ىلع طدل تهيقسلإ و هلوقرماوهنماهنا ديقيةرا 1

 12 ةمضقلو انعممدقت لق ني -م>عم نيغو ةذك اسوازو نونب( غزنو)ط يلب قلعتم سس اوسون)

 لقت ل ءارمصل (وهامناو) ءأم تالا نها هرم غىلعوا ههيلعن اطلس هلنواكي نان :عأم 4ىلاعت

 ل لغش ىأمدق' 3 ةحيصفريغةغل ىلعدنز زللا نمهنوكز وكو ّ الثا نمنتمج سابعا طاوخ

 ىأ(امهربكذت)وه(وارمتالورضدالورطاخلا ىلعدرنام(رخآرماب) لب طيلٌهلاوةسو ولا قب رطن
 هايسنارعأن أر 1 ذيىأ(ا .ىنام) ف وهخملاوةل مهل دشتلاب(امهي ذي ءاماههرعأ نم م) عدو 00

 ًّ انا طع تارا نو عشو هيسن ىذلا توي ناو قولخ ءف سو ةناعم-اك ةفلالا املاوحأن م

 مل: :ىذلاثيدحلا ىف( لسوهي لع ىلاعت هللا ىلص) انيدنلوقىأ(هلوقامأو ) هيفر وذ ال هلٌدمو رمأيك

 : كا سا هى ىأ( هيف سساؤ) هناكمو ىداولا ن أيب مدع: دق ء (ناطيشه.داواذهنا) منعه :اوروهنأمس

 اًذهناماللاوالصلا هممصعأ لسو هيلع اعت هللا لص ( هلهةسوسوالو هيلع) ناط ثلاىأ(هطاسر 0 امثد دما

 ةيفالاب ناطا كما مهوبام ثب 0 ذىأ(ناكنالب لهمياج قدارمش «برعي نأ لعردشلا وه 0 رو

 الو 2221 كر ءىلا عت هللا ىل_ صف .ثكو ( نيب دة )هي ولما 0 ءهطل

 ناكن الب 00000 َنَء قاعلاو كلامهباور ق4--و 0 ا ن 9 5

 انساك (مراظاط قة ر>شفأ عوطر د «ناملسو هيل عىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هرع 0 .ثلان )- نيدبز

 رعأنيئدمعت) هتيم هدهمق ريغ صلا( ىدلاأدهياكءثدهب) ناطر كلا(لزي 3 )هموت ن مل سو هي هيلاعت للا كسهظةويو

 (ةاوقب ناطيشلا كلذ اذ_هاملاقو ظةيثساف سمشلا رح لبو هيلع ىلاسعت هللا ىلص هياصأ ىح ظةيذس ملخلالب (مانىتح) |

 انناهثقو م تارا 0306 سلع لس يل ا زنعىميملاو كلامهباود

 ناب لوهجما ةغيصب (ىبصلا ا دويإك 3 4 نع هنكسي ى أ ةئدهتلاوأءاد_هالا نمزمهلاب لادلارسك وهال مضد(هثد ع لزي ./)
 لال ,اءاذهام لاق سوشلا حم رض يح ظقيتسالا 'لالب ىأ (مانىت>) فما ارينم مانيل ىطألا هجو ىلع فكلاب -اابهيلعبرضن

 هللالو سراب سفن ذخأ ىلا يمة. ذخأ لاقف



 ناط.ثااطاتن امل ءافإ

 س ٌرعىذلا ىداولا كلذ ىف
 لرنىأءاراادب دب ( هن

 وهوهرخآ وأ ليال ىف هب
 نهاوملاةني--هراصأو

 ائا)اوءجرىأمهورَغ

 ىلع):2-1اقىأ(ناك

 ةءالاكب لكو ملا لال -»
 فاكلارسسكب ) رجقلا

 قو ةهدود-مءالالا حدو

 ركسفلا هلاك هلت
 مهري->يل هن_بارح ىأ

 تقوو ر_حقل' عولطد
 لي واتلاىأ (اذه) هنالص
 اذهنا هلوةأناعجنا)
 لع اهيدش ناطيثهداو

 هداملا نع وتلا كس
 هلوقىأ(هانلع+نااماو
 تسال ءابيت تلح
 ةلعوىداولا نءليحرلا
 لءادوه,هيدالصلا كرت

 نيد تاكل قأسم

 كلام هاو راك ( إس

 هيبضارغعاالف) قمبلاو
 ىأ (هنار بابل اذه

 عامنا راو)امهثيدح ناي

 جنم لع ) هلاكشا

 باوصلا
 هلوقامأ) «(لصف)و

 عالتملاو الفل
 ص تمات دقق ىو 2 و(ثتماقق

 سفج ىأ (ةاثادلا)
 ىو( ةحئاللا) تالالدلا
 لئالدلا ةحرض 5

3 

 هزحملاةدعد) ةحضاولا
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 ةيتحتلا ةانثلا مضر هثدوي هاوقو ثيدحلاهللالوسرا كفنبذخأ ىذلا ىمفنبدخأ لاةفلالءاب
 نوكسو هلوأ تهب وهو أةموم ضءةزمهوأةنك اسءايهرخآو ةفْمعةرو كمل ههملادوءاسغلا نوكسو
 3 هلوةىفىدجياذكو عفلا قءايل اهمسرناالاةددشم هلادو فاو أ ةزمههد هب وهلاد حتفو هتان

 هيلع كدب تر رمأوهنك-أاذاىصلاتأدهاو نكساذا أو دهوأ دهأ ده ىرهول ا لاةهرخآ ىلا ىد(

 نونبهندهوال_ة«مواز ومهمديد_كتلابمأدههلثموهريغو عاطقلانبالاقو سوماقلا ىفاذكو مانيلا
 ناطيشلاطا.ناملءاف)ني>يحصلا في دل او ماني نيح :دهموأ ىبصلا, ركتىنء؟هاكهدهدهو أ

 مهتئافىتح مونلامملغو هباصتأ ٠ لو هيلعملاعت هللا ىل_صدنلالوسرهيلزن ىذا (ىداولا كاذىف
 هللا لو_سرىلعال هئءهللا ىذر(لالب ىلع) طل: (ناك اسءا)ةازغلان ماوعجردقوه رجفلاةالص

 هيلعدمةعملاىأ لوعقم مسا ةددشملا ى الا عقب ( لك و لالالا درب ىت> ل و هيلع ىلاعن هللا ىلص
 ز ودهم دود ةوهذ ى:_عموانز وةسارحلاك فاك لارسكب( رجفلا:ءااكب) تقولا جورخ نع غ4 ىف
 ولطة__قارمىأةرقارملا ى-همنمضوهسرحاذا اكرم الك لاقي ةئاملا ىف(ك ءاب هنزمهل دعت دقو
 نانهرك ذامىأ (اذه)هيجوهجو هلو فاضمريد#:,رجغلاةالصة:لاكدارملا ليق:موظقوياردشلا
 اذه نا) ث.دحلااذهىف مل وهيلعىل اعت هنا لص( هلوقاءاعجن أ )لالب ىلع ناكاسءا ناطيشلا طا #5

 ىلع طا ناطرشلا نادارملان ا ىلعءانب ( ةالصلا نعمونلا بيس ىلع ) هللوعفم(اهيبط نأ هيش هيداو

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرهملع طا لا سدل نك-ل قرطلا نمىقءرطداهتقوتاقى>ةالصلا نءىلفغنم
 قرغت_باهاقطىلءةنادلاومالا لوح: ”ايك موذلا بل غىفهياعل وكت ناطي ثلا ناول الب لو مل سو هياع
 ظةيمساا 1 وهياعىلاعت هبا ىلص هناف(ىداول !نعلي>رلا سيب ءاهيدش هاما ء+نااماو) هموثىف

 نال(هيئمالصلا كرتلةلعو) رعاك ناطي_ثديداوهنالاقو ىداولا كلذ نع لو > رلابمهرعأ همون نم

 لاقو ل- #راوكلذ كرت اماناهرك ذ7لوأ ىفاهث ضقب رداس نارذءدهتئ غلا ةالصلاءاضقىف لضفالا

 ناطيكلل ناىذ: ةءام هيقستلةكاذأهءب ل صن لهنوك ناىلءعهمالك فاسمل دن اطيش هدا واَذَهْنا

 ةالصلا ءلرتو هلا<رال ةلعهنا نمدرك ذامىأ( وهر ) !سو هيل عىلا هت هللا ىلص هنعال ول الب ىلع طاسا

 (ل أن يدي زثيدح)قاي_سىععردص م مملا عشقي ( قاسم) لولد مىأ لوعف «ينععليعف(ليلد)
 رخ قرط نهه:كلروك دلاثيدحلا ادهوهوهنايبمدقت دز وىذ عمىشرا ذنممهقياموايسلاو ا

 (ه.ضارتءاالف)رك ذاماهةايسديقي ىتلا باو رلاهذهىلء ولأ نيددز نعى ييبل واطوملا ف كلاس اور
 مال_لام_ميلععايرنالا ىلعمهل طا سال نيطايشلانالدةعىذل'(باسبلا اذهىف) ثيدحلااذمءىأ
 ىأ( هلاك_ثأ عافتراو) هيلع هتلالدح وضورك ذا دي زي دحنايبىأ(هنايبل)اهو فوةسوسو
 هقلاا1هلامثحا م دعل باول نع ىنغتسا ى> ةياكسااب هلاوز
 ءاممنالا ةمصوأ ادوّعم نلنابلا اذهناك ا * ( ل-سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلاوةأامأو ل-طة)#

 لوالا ىلع مالكا مد-5م-هلاءفأ: م. للوقأو مم ولقلاوحأوم_هدئاةعىف مالا 0

 ىأ (لئالدلا تماق) دق(ف) ل_ةفم-هلاونابولعتبامو هو ىفاسثلاب4_بةعوساسالاو مهالا هنال
 ىفكالامنب|لافدقو لد عجل ئالدلاوهري-غهنموقيىذلادانلاودامعلاك ترا

 تاندبلا تاب الافو سايقلا د رطب زاحناو سذج مسا ل_عفل اعجلئاعذتايملهباه-ةيفاكح رشا
 نانيمرلا ماما لاقدةواد رطماسايق لثاعذ ىلع عمت ةلاعقو ل لد ىنععتلالد عجن وكي نا لمتنا
 ةرهاظلا ( ةحضاولا) اضيأاذ_هىلع هيبزتلامدق:دقوىهتنازا<هنارهاظااوتةلالدىمس ليادلا
 ءابلاو هنارجعم ةحصب ةدضتعملا ىأ (ةزجعملاةحصد)نيهاربلاوتاب' الا نمةيلةنلاو ةيلقعلا ةعطاقلا

 رع

 از
32 
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 ةعم رطناكام.ةمالاثعجأو ( ةداعلا قرا ودع نهذرع- غءورملا قاع ناك ةعطاقلا ثانذ لاوةعطأ ملاتان* الا نم 6 رصمل

 ركب( رابخالا نمهيثموصعم 0١و34 هنا مأن' ر ؛بلمالعلا كلا هللا نم ماك> الا و عنا رشا خ يلب ىأ( غالبلا إ

 نع) مالعالا ىأ :زمهلا 1 >1 1 هت الاس - ٠ لت م 7 تس 5: ك5 38ه اان”: تا: لال ا القلق ك5 715 111 1771 كت قاض كاست قط قل سس جودت: م2”

 وهاس فال_ اهنمئث
 فالس نإ دك لك نسحااذهونلو ةلاد_ - [لعازيبختم,لثسان ىاعت هلوق قلك هدا رت |

 تعجأ و) سمْدلا نم مرهظأة_اقءةلالداها عحصالاو لوصالاىفّدر رقم ةلالدلا ه-جوو هررع خا هيف

 ادع صمو2وأ (عالم ءلاهعب : رطناك | هدف 0 أ قدصو مل. و هيل عىل اعت هلا ىل_دهةد د ىلع(ةءالا

 كش 2ك م ؛رمأ اهم ىأ( هد ؟موصعمهنأ] 5 هدأ امرلمزال هنالد. لا وأ مهن رنع غسل: | عك ؟ راصم مس ل

 نزلا اا 5 هلم عالم ااهق طامىأ(اهنمْئىذنع)موصععقاعتم(ر كل رنمقلخلل

 ايذك ن وك ى -هقال_ 2(ادصقال) عقاولاهرامخأ نمش فا اك ىأ ةساللل وأ ىلع ىنععمأب |( هن وهام

 عسا ناكام ى_صقلا ىلو قنا داق هلاقاك رعت فطعو هذد_صقلاب رسقنا(اد-عالو) هلوقو

 ريغب ناكام لوالا (اطا غوأ اوهسالو) كوالاو هو سس :وه5ىلإ سملتلا هلو بدسالب ناكامدمعلاو

 (كلذىؤف فال ادمعئامأ) انهىلو أواوو ءاولاباعا غو ةخ_ى.:ىقواعقا اوهناتلاظ مدصقام قاتلاودصت

 ىهعءاخلا م هل فال اوهماقءىنث :الريغدبال( هنغ فن5 عال_ءلاهقب : رطاعر امخالا ف ىأ

 داموا نراك لا هنالد5و ىداملانءنو 0 .أىقيذكلا

 ناالا هح مريع ةعأ اغا هرغسق وأ الخ قطن وافل تاكس للملا همهع ٍهىدرلاعم ةلاباتع ل ماو لطالا

 ىلاعت (هللالوة ما مةئاقلا) ف نعى عتم (ةزجعملا للدن) هلوقو هلبقاا عج ريق عقق ةاولا قل ديرب

 0 ؛ ور !(لاقاحي 5)ىدنو (ىلوشر قد ص)ل ير فيلات

 امطالا ىب_عم لصأ و كلذ ىلعم قاع اىأ(ةللا لدأ قامطاب و هاقاعنا او يا طاق نا هرب

 ' ءاجلالا تبا ”مهةابطا ىأ ض ءاذلا عزب بوصنم(اعاسجا) هل اقاوم ىأىرخ' الاةءاطم ئداالءج

 ما ل عقني_بتاك تاوءتلات ومب : ةلا> ةساب هثياصلاو ةمهارملا ]وق نالطد ىلا راش للا لهأ وقوم

 تهذو فطالا ةهج نمالقعةبجاواهماىلا ةعيشلا ضعب ورم لاتبهذن كالذدعدا وقاتحا م اللكلا

 ا و مالكلا تثكىفةإ صفق مهتادأو انأ.عاهعوقووالةءاهز اود لوقلا ىلا ة:_.لا لهأو ىرعشالا

 هز عم ملسو هد ءاعهزلا ىلصهقدص ىلءىل ءلادلا اولاق وهشب .>نمرذك-!اوقدصلل المت رمد لك ناك

 وو وسمو هلع: اها نم رك: :لالوقدد !ءدرتالو

 املال_ةعمودولا دنا اماجيشحإ اذاو ةفاةالاو-اةداعلا قرن ' امرخأ ب امسأ نارتقالالوا وعدل هنارتقأب

 دامع هللا فت رعت ليدسوتالامة>الاهد_هنالط.ىلعنالادىدحتلاوة-خر هلانال كهلالذلا كك

 نوكيف هب  رعتلاواهياعتلادلا تان”الاهتيحلا مهي ر «تليدسك ةداعلل ةقراخلا تاب ”الابةلاس رلاقذص
 3ك اخ ضرالا قىل- ءاحىفاةك.ئاللإ ىلاعت هللالوةك لوةلابهغ رعتلاف ىرخأ ل عفلاب و5 انلوقلاب

 ىلءلزتملا نآرقلاة- ا نء قا ازبجعتو ءامسالا نمهماعامةضراعم: نعءمهزيدع“ 22 لمغلابو

 زرق انك فخ هاما هلاقام عما لهو ةيل ةءالالد4ةدصمل ءةزحعملا ةلالد» بو كد ل عىلاعت هللا ىل_صاشم:

 روم ف رطاه. ةهياعوهام ىالخ ىلع هربخ عوقو ىأ (هعوقوامأو) مالكلا ٍلعىف ا

 ءاقتناىدر اك هن :أىد رطىأ(ليدلاهذ مذ )هوكثوره سن ىلإ ,هنمدصقو دمعا رمغنم (كلذيف

 ه5 : ىلا ءاذهو هيلع قفل ملوالاناالااضدأ اذ دءافتناىلعلادهءلعلادلا ليادلاناقهنعهرةدموعلا

 لاذو ف اأو ة-.ةوفةانئمرة ذك اسةلمههنيسوةز وفا مضي (ذامسالاد_:ء)دحاو جهنملءامهنو كل
 0 اميتليلعلاءافشانب امك ىف ليصقتو هعاذ :صوأ لءىف رسئرلا هان همدن رعمدملك ى هوةمدعم

 مسك قارفسا و نارك ,مهاربان نيد نب مهار رباوهو(ىنثا ءئارغسالا قدساىنأ) ليغدلا نمد «برعلا |

 دوس دةلانمىأ 6

 فال_ىن.اومارملاو

 ىأ(اد_صقالا عقاولا
 ىأ (اد-عالو) تمس

 (اوه-الو) سس نعال

 ىأ (اطاغالو)' طخ ىأ
 ادصقالة+ نىفو امن
 اطاءوأاوهسالوادعوأ
 مض(فاذلادمعتامأ)
 دءولا فال خاوهو هلأ
 بذكلاك ىف الاقوهو

 امأو ىورب و ىذا لا ف
 ىلإ فاك هدمسعت

 نم مدق:امينىأ(كلذ [|*
 ىأ(فنفا غا حالم لا ارمأ

 ليادي) العن والت من" ع

 لوقماقم:ء:ةلاوزدعملا |'

 ىأ( قد_صىل تتهللا

 اميقل هخن ىفاكىدمع

 ءاملءنمسب (اماهت لاق

 ةلملا لهأ قبطان ة-الا

 ةل-اىىأ (اعاجا

 ىأ (هعءوقوامأو)

 طاغلاةهج ىلع) فلا
 (لوبسلا هذهم5 كلذف

 ليلدباضيأف ةنذىأ
 وأةر وك ذل اة رحعملا

 ةروط-1اةقب رطلاةذوم

 (داتسالاد-:ء) مم عب

 ل-:و ةلم-هملالادلاب

 د_هاحفنأ) ةمج>ءألاب

 رسكي (ى-ئارغسالا
 قانا فيلا رارازوسفر اوان انزل نيل نوابه و رتجتا مامر ولا راجل سارت 0 ردا, ءاقلا عاقو ةرمهلا

 ةئاوعب د رأوةريشع ىلا ةنسماروشاعموب رويس يني



 فنهوىأ( عرشلادوروو) ةعط اق ةجح هنال( طن )عاسجالا وج نمهرودصأ ف ةنمهنا ىف هعباشو ةعبات نمىا( هلو ة,ل ةنموأ

 م ةذداوباةككلاددروةهجنهاضاأ

 ةمصعو مبهم ط | مه

 اضيأ فة:هوىأ(ىنلا
 اوطقهثمصع ة-ع> نم

 ةرجعملا ىذدقم نمال)
 ىلأى ضاقلاد_:عاهسفن

 رسكب (ىفالفابلاركب
 دقو ماللادب نو ىفاقلا
 وهو ماكل ا هيلعمدقت

 نمو) ىكلاسملامامالا

 (مهناب فالتخالهقفاو
 ىهاقلاوذاةسالا نيب ىأ
 ىضتفم ْؤ) امهيداةمو
 لوطنال ٌةزدعملا ل_ءلد
 بالا اذ هؤ(هوذب

 صر -غنء جرخنت)
 ةم'اسلاث رونو( باتككلا
 بائطالا نم هلال لاو

 عقوام ىلءدم_ةعنلف)
 هنازيمل ملا عاجا هيلع

 ىلع ىأ(هيلعز وال
 هماعىجلاع: هللا ىلعح ىنلا

 قلوقلا ف فاخ) لو
 مالعال و هعيرمتل غالبا

 امنوا هئاز نعسيرعخ اخ
 امبوىوربو(هيلا ءاحوأ
 ه-يحونم) هيلاءاحوأ
 ىلعالو دمعلا هجو ىلعال
 ىقنلا فرح ءاعأ(دعربغ

 اديك أةاًق>الواةباس
 اممق هفلخزاوج مدعل

 ىالو) اهدصواقحهركذ
 ءارلارمسكي (ءاضرلا لاح

 ّق و ةسبغاىأمذتو

 ىفو ىذرأا لاحةح سن

 ىلاىد تك ناوىلاعت هلوقل(طاغلا كلذءافمناب) عرشلادو روؤةخسن ىو

 قوتالوصأواعورفواماللك نيدلا مول-عىرحب مل يلح ماماوهو ناسارخهدلبءاغل اسةةوةزمهلا

 ناىن_عب هل ملا هدهىؤهعبت او( هلوقي لاق نمو) ةثامعب رأوةرشعناعةنسءار وشاعموب رونأس مدي

 اطاغالواد_صقال عقاولا فل اخيامه:عر دصال هن !وهلاقاميق ملسوهيل عمّن ىلص هقدص ىلع دتةز>عملا

 اذ هو هقدص ىلع تادهنوبن ىلع تاد[ك سو هيل عىلاعت هللا ىلص هز دعذ قرطلا نم قد رطداوهسالو

 ىل عت هيا ىل_ص هنعر د ص: لهنا ىلع دلا(عاجالاةه+نمو) ىلاعت هللادجر ف : صم اءاضت رالوقلا

 افاكلذىلعلادلاىأ( طقف) للدسلا| ذهب هلوق ىلءفوطءموهواوهسالوا دصةالرذكلا ملسوهياع
 ةرتاوتملاتاب الا ىفدروهناىأ(كالذءا ناب عرشلادروو) امهري_غىلقع ليل دال عاسجالاوةزجءملاوه

 طارصمىلا ىدب,اكناو ىده ىلع سوهيلع هللا ىل ههنا نم ركذام ىلع ل ام يعهحيدعلا ثدداحالاو

 ىلا عت هللاىيص ىلا ةمصع) اضيأ كلذ ىلع دبامث( وراح ول واح رص هيلع ديامتوربغو مقدم
 اهايأتةصيقن مقاولا فلا <اءمالاكلاو ىصاعماو صن قنلا نم عنةيناسةنةكلم ىهو( مدوهيلع
 سل ىألوعقم مسا (ةزدعملا ىذتقمنمآل) رظنهنهوه_باارو دص مدع ىلءكلدةلالدىفوةمدعلا

 ناىلاةراشا(اهسفن) هلوقو ىلهعد ىلع وع كدعق تعال المك هيلقع ةيمازتلا هل الد« ماع لدبا-#

 (هقئاوزمو) مدقت كلاما مالالا دي دشتب(ىفالقابلا ركب ىلأ ى داغلادنع) كلذ امال خدوز د ءال

 عالبلا هقي رطاميق فداص هنا ل_صاحاو | .هىل'لل جال ههجنمو هلوقب ط.:رعاذ_هو هبهذ ىلا
 هتمصع ىلعةمالا عاجاوك لذ, عرشلا دورو ىفالقابلا دنعو ىثارقسالا نعةزجعمهقدص ىلع ل ادلاو

 هقدص ىلءاهتلالد ىأ (ةزجعملاليادىذةقمىف) هققاو نموىفالقابلا ب وهعامتاو ىتئارقسالا نم

 نءعجرخنف) ٌكردملاسعصلد وطث < هناف(هركذب لوطنال) المأ داك هنا هللا لوف ةْرُم ءامعاو
 لي وطتربغ نمل -وهيلعىلاعت هللا ىلد ىطصملاردق فرش ناوبا عضو ىذلا(با ك!:)اذه (ضرغ

 ءاند_كقام.ت ناك دوصةم ل صأو هام (دمةعتاق) ةيما كلا ت> بلل صر ريغ نءلل-.؟ب ةطاو

 (زوتالهنا) وههيلعاوعجأ موةيلقملا ةلدالل ص رعت ريغ رم (نيملل عاسجا هيلع عقوام ىلع )

 عف ولا ىمافلاءامىأ(ل اولا ىف ماخ) سو هيلع ىل تعا هللا ىلص ىلع ر هدي د 27 واول, فوق حل

 اميوىلا هير زءهيريخ|اممالعالاو) غلبت, رماام ئالد هذي رض د ىاىق مدا عالباف)

 (دمعلاه جو ىلءالز لاو>الا نملاح قودو جولا نهدجوب هيكل هيلع رن ىدلا (هي>و نم هيلاداحو|

 ىضرلاىلاىفالو )مد مكناو--و اطخنم(دعري_غيىلعالو) عقاولا فالح رابخالا دمعت, ناب

 10 وفلان عاصر لاح وأدب رار مالا كلذةها رك ىهونولك فما وأنيتحتفي (طخلاو
 هاركالاوريسلا ل اقمىفنوكي وكطخسنم كاضريذوعا ىف مهللا ثودح فاي هلب اةيءاضرأ وهيل
 المأهدابعلرفك-لابىذرب هللانار ودي نموجولا ىلعو ارمجالو ارهقالهنداراودرا>| ىااضرب هلعفإك

 مهصلخو | .دابءعيجدارملال هرفكلاهدابعل ىضربالو هلوقريسف7ىقودب رعشالاو هيدي رئاملا نيب عوام

 إ ملسو هيلع ىلاعن هللا ىل_صهنمكالذ ع الىأ(,ض رااودععل | وزهلحم ىقلصفيك هيشر رشد ةداضالاو

 هلافام ىلءاليا درك ذم ل1 ىدوأي امتردفنا شو دقىذلا از فالم-اوهضرع لاح ىفالو هتك ىف

 هللا ىضررو علا فاحص! !ىهها ل او نب صاعل انب( ورعنيهللادبع  ددحىو)لاقفةنسلا نم

 هللال وش راب تلق) همق ودود 0 اهلا ودوادويأو د مامالا هنعوا 9 رثردحلا اذد_ه وامهتعملاعت |

 ت22 ضرر ربل ااا ااا تت تت تأ
 تنك

 هيلل' ل وسراب تلق ) هحصو ك احتاودوادوبأودجأ هاو راكىمهلالثا ونبص علا نءاىأ/ورع نيهللادبعش:د> يف وو ضرملاو



 ىذرلاف تافىت-هثعمساملك ىنعبتكامنلاةكنم عمسأام لك ) بنتك ءيى_هملاو هلاطان د رقموأر دم ماهش سان( بشك

 لوقلا ف لط#اولازلا نمدنر ما همصعال(اةحالا) هلوقأ ىذلا ف ىأ(كلذ ىف لوةأالىفاف عنلاق تضغلاو
 حتعب (درلو) لوعلاو 22د 227ض22جل للا
 ناسا اشك و نوخلا |كينلط فىأ(تضقلاوءاضرلا قاد يدم عما تك (ملاوو ا

 1 زاككلاو ىأ دولا نم(هلك) روك ذملا(كلذ ىف لوةأالفاف) ىذغو كاضرل >4 هاا ١ ىأ(منلا) نيتاه

 مم (انرمشأام) هريغالو ادبعال مفاولا تلاحم اسر هيلع كامب هنباىل هج عردصب ادا بضغلاو ىذرلا ىتلاح

 0 ل اي ا يس موا سس ا
 نيل رار هريس | تخلت واو عتتنال دلو ماو الاوز او اع شديت ا
 لما ياسو ةرجشيل || 2 ما ذل اصاتاجأ ةساح توراجلا ورايا

 ا ا يسم وع رج يك ب ل
 ثمان اذإ قرات اس«نآرقلاءامتهنلقشنكا يش ىوعاوبتكد دارا امياكاعيو آرعلا 5 ْ ا

 7 مدس رعت ا ريطلا هرك ذاك ىاععت هللا هج ررب رعلادع َّ رن م ىفشيدحلا تك تن ودامل وأوءف اخ

 011 ) ا. 5 هدف ليصفم(ل وقنف) عذاب رهسالا هلاتامدسأت و حيضونوهود ربل رد ( ركذام ىلعءامتلالدىا الوالد بسلا |( ازال لادم ايرقوتسا ايادي داو ة خس قون, اوت داوا

 مالو أ فلفخلا لك ىف( ل_.سو هيل عىل اعت هللا لص هقد ص يل ء) تا د ىأ لل :ادلا 4هاقأ ن٠( هزجعملاتماقاذا) هدايا

 ا 2 | ءهدعاع هللاعتهّلل ةمصءوهاو ساسع هن هازغا اود صو (اتحالا لو ةيالهناو) ىلاعت هللا نعدي رمخأ ام
 جا (تقدص هللا لوق ماقمةعاقةزج»ملاناو) هل بقال ديك أ اق الا ىل هنهللا نعحلميالو) هلوقد
 ىو ةبانكملا ىو رطب هنءةرابع تراصقم زل: #الاو ءاضتةالا ني رطب كلذ ىلءامتلالدل ساقام لك ىف

 مغلبالءلاز هلسراىذلا(هللالو_-رففالوقي وهو ىنع) هب ريختر (هرك ذناميف) ىدبع ف دص هخسن
 هليزتتو كيلا هخسن فو( ميلعمللا هلرئاامل ىباو)هغيلجت ىف رماو ىلا هللا ءاحوأ امم كيلا هب تلسرأ ام
 مهرهظأ نيب ىن ىلع هلورنو موملا هلو صو مويلعهلو رمي دارملاو _سو هيل عدلا ىل_صهمطساوب موملع

 دارملافةمانا ىلا ةراتو ل زن لاقي ةهدحو لسو هيلع اعت هللا ىلص ىبلا ىلا ب سني هرا نآرقلا فلو رثلاو

 ال_ةفاواتةنال ونب لية نموهوأ عالءلاولو_دولا ىاط«ىناماب و | ىحولا كإمةهفاشملوالاب
 ةداعو القع ممم بداكلا ادب ىلع اهرو هظواجنا مدغم هقدص ىلع# رجعملاةلالدو مهتم دحاو لت اعلاو
 قلاجي ونواسك هنوعدلءابةحاوهئملاسرا هزي هاهطسصا نم ماددالا هناهن ىف ىفامس ره-كثلالاقو
 اا ةزج همهناكرح ميج ري_طتق كلذ نمئثهضراعم نع ىنالحازدعتت هلو>اوهقالخاوهظاقلا
 الاوهناهيهشت وهسفن ىوهدرح؟ رمأ هنع ردصاالىأ(ىوغلا نعى طغيامو )تانا ويحل نممهنود
 م ءاحدقو )دابتجالا هلز وا ل وهيلعمّيبا لص هنأ ىلع ل دنالاهتا ناد وهنأيب م دقت دقوهيلا, ىو ىحو

 (ءوذهن لوسرلا كان 1امو) مداولا فلاخياملسو هيلع هللا ىل_صدنع ردصب الف( كير نمىكابدوسرلا
 امك اهمءامعا وىلاعت هللارع اعل رمأي اسما هبالو ونر#نالو هنع(اومتنافهنعو اهامو) هنأ اوكسع ىأ

 افاةاهدودخأت الفءىبلانههنعك اهتاموهذخفع ىلا نمو اطعأ تع ترث نافه:عىلاعت هللا ىهم

 ىلع لدن الهي " الا نا لاق الذ سا علاو ىود>فلاو ب رطباصب أرك ذس ىلع ل د ىلا ها هللا رعاب عامي وىطع

 هع رطاموهو(بابلا اذه ىف سو هيلع ىلىثهللا ىص هنمدج وبن حصتالق رريسعتلاادهىنعدارألا

 هثلان متو هينا نوكسو هلوأ مضب(هري م فال رهنع عدوا همم عمس رجح ر ىلا هتهللا نع عالما

 (هيلعانزوجواد ز هنعرداصل اهربخيناكهجو ىأ ىلع ز عق اوال قباهمريع مخ همءر دهن الىاهعيمتتو
 اح لل اج طا ل ل ياو اقل اك اع وات 2

 م

 ةنامالا هباعر هتزامح

 هنايدلاوةنايصلاةناجو
 ماقمةماةةزجعملاناو)
 امي تقدص هلهّرالوق

 ماقمىور و( ىنءهركذت
 قد ص لا عتهللالوق

 وهو) ءركذياميقىدبع
 مولاهللالوسر ىف لوي
 ديد كاب (مغابال

 ,ع مخالوأ فيفختلاو
 نيباوركيلاهيتلس رأام)

 مانيلا( ميلعلرئامكا
 وأ اف_ةذ لعافلل

 اوروهل العش لوكا
 ماظع و هدام-سلا م ركب

 نعوطني اموزةداعسلا

 وهامىأ(وهناىوهلا
 م ءاحدقو ىحوب ىجوالا)

 (مثي رزم قكابلوسرلا
 باتكلا فتان الانماذهوضوأ (اومتنافهنعواهنموهوذقن لوسرلاكات 1امو) ىرخأ هنآ فاك

 ىأىلع) بربخأامىأةدحرملا حتفو يملا مضب(مرب فم فالخيربخ) ير نع خالبلا باب ىأ (بابلاا ذه هنمدج وينا حصيالف)
 هيلعانزوج ولف) هرب-غوأدصقنم(ناكدجو



 ناىلع لدي مالك | قايسىزاجحلا لاقءرم رمش نمئأ (ه رمغن«) هربخزا ماا ىأ( انازيع )هيلا امهتيست ىأ (وهسلاوطلغاا
 ريغنمهدحاو ل جهقيد صنت ىلع: | ممْثمزجعملافلطابلاب ىلا طاةخالو ) مل_سو هيلع ىلاعت هللا ىل_د ىلا ىلا دئاع لذ ىف ريوضلا

 ىئارف_سالا ىأ( حسا وبأ هلاقؤك )ايم ةناواغتا ىأ(اعاسا و)اياقعاليلد ىأ(اناه ريسجاو)اطاغواوهسو ادصقه.وهام الخ

 نءعطقنمدنس تاحوبأو رذنملان باو رب رح نبأ هج رخآام.5ىأ (ىوراماج#) ذل نيدحاملا ن مىأ (تالاؤس)

 تت ب ب م مح حمس نأ نرا رح لسع
 نمانلزي_ىال) هذعهتلاءاجدةوىلاعت هللا نءهغابا ويف( وهسلاو طلغاا) موديل ءىلاعت هللا ىل ص 0 ىنثلا

 | اا دا دل د1 ن عموخوأ هريغنممعا تا تجاولةباوصريغ يأ( ىريغأ ا: ل (بيتلاوارتوسو
 أر-ةوىأ(لاق)هبروس

 مس (تاللاعيأرفأ)
 وأف ئاطلاب.ةثا ناك

 ىو شسإ رقنم هدي

 مال ىولنمة-2:وم

 اهتءاطىلعنو واءاوناك

 امدامع لعن وفكعل و

 ناابيلع نو و:ايوأ

 ل.ةواهمدلنو_ةوطد
 ا لا كم
 رعالا ث نأت(ىزعلاو)
 ةافطنل اتناك ردت
 لوسرابيا|ثءياه دمعت

 ه.لءىلاعت هليأ ىلد هلبا

 د_ياولانيدلاخ سو

 رصقلاب(تانم و)اهعطقق

 ليدف تناكةرخصدميو
 برت واهدبعت ةعازنو
 ايدل فك فوانوم
 ( ىرخالا ةفااثلا)
 (كاق) ديكاشلل نادعص

 وأ هناسل ىل-ءىرح ىأ

 هنايبدعب ناطيشلا كح

 َّظ وبن ىأ ( هقيدص) ىلعة له ثم) مق أك اهبىد>آلاةداءللةق راخلا(ةزجعملاف) رخآ الا نءامهدحا
 ىلاعت هللا نعهغلس اموهر امخأ عمج نم هيءاحام -.ج و ىأ(ةدحاوةلج )هن رن عهب رعخأ| هيقهقدص

 هللا ىل ص ىننلا هين ::) صيصختلا ىلع موقيليلدد من ودرعال صيص# ىأ( صو صخرم-غنم)

 ىلا تاسع هرابخاهنم عقي نا نعىأ (هلك كلذ نء) همر نعهغاس امي ةهتحاس ةئرعتو ( ملسو هءلعجلا هت
 ىلقعلا ىطقلا ن اهريلا ىب رطب ىأ(اناهرب)هداقةءاو هعوقو( جاو اوه_سوأ اطل غوأ ادصق عقاولا
 مك)نيدل'ءاملعو ةمالسالا لالا لهأ ع.جنم(اعاسجاو) مدقت[كاهب ىدحتلاوةزجعملا نم مولعملا
 ىلو سر قد_دواعت هلال وق ماةم عاهل اًةزجعملا لوادي ىلاعت هللا هجر ىج؟ا رقسالا ( ق>سا وأ هلاق
 .لوصقت تفرعاك ى ةعلاناهرم'ابالعاالاو عرش دور وهنا نهىفالةاملا هلافكال هلاقأم مذ

 !قهلسرأ اذا ههح ومهوق نمةهجة تءعقووترد_دىأ(تهجوت دقو) هل. ثا موسم «(لصت)ل#

 نم(نينعاطلا صعبل) ث> ملا ذه ىف ىأ(انهه)دا ارع سو لة ىنءعيهجونن ركنو هجوتتةهج

 مديد ىفاونعطو ىلاعت هللا لاقؤك صارت _ءالاو لخدلل ريع ساف هوغو حهرب ب رضا اوهو نعطلا

 ايهتماثتعت نوكيدةو دمحت ا فدو و لعتل نو كي دقفرو.هالا نمرعأ باطو هو لاوثسعمج(تال وس)
 ىنلانا نمىورامامه) مادم”ناءاي_ثأ نءاولأ سال ىلدعت هللا لاقاك ه:عىبمهرمال ابلطو هسنع
 قايسامهيفدنس ريبجنيديع_سنءمتاحوأورذن ا نياو رب رح ني |هاورايك ( لو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 تانموىزعلاوتاللا متيأرفا) هلوقلا هنءارق ىفغاب ىأ (ل ةومجنلاو ةروس) هنالصف(أرقامل)ا
 نافطغل تناك ةرمسىهوزعالا ثدنات ىزعلاو فيقئلوأ سي رقل ناك م دتالل او( ىرخالا ةثلاثلا
 اهرادقمةه-_صلةرخاتلا ىندع ىرخالاةكاثلاو اهنادبعت ليذهو ةعازخ تناك ةرخص تانمواهدل بعت

 ريط نهر وكذلا لصالا قى هول د_هةك لاقي وءايلاوءارلانوكسونونلا ماةواههضب قينرغلاقي ونونلاعتفو اهريسكيو

 اهنانوعزتاوناك ذا مان_صالاانههاهبدي رأاضايب وانس سحو ابا .#ثيا-:هملاباشلل ل ةيو كركللاوهىل_.ةىذعلال ب وطءاملا
 نمتءافثناوىو ربو((اهتءافشناو)ءاملاىلا عقب 7 وءاوفلا قولعب ىذلا ريطلاباهو مشق هبا دنع مهو عفش وىلاعت هللا ىلا مه 0

 ناةباور ىفو) لقت ىأ ىحترثلدب ىأ(ىذت رثىورب و) لازلا و سنذلانعزواجتلا ىف ل هاو عقوم# ىأ ل وهلا ةغيصب(ىحترتا)
 ةيلاعلاى أن يعلا مضب(العلا ىيئارغلا عملاناو ىعترتل امجهاَعُج



 (ةرولا) مال لاو ةالصل هيلع ىنلا ىأ/ تخاملذ ىكترتةعاف شال كلت) قيثرغ عجاضبأةقئارغلاو(العلا ةقئارغلاوىرخأ قو)
 ىأ ( رافكلاو ه)داربالاىأ(نو.لسلا)ارضاح اكد 5 هج ىأ(هعمدد سو 0 هبررمالال ءاهناكأ( (دجس) مجنلاةروشىأ

 رخآ ىلا قءنار_غلاك لن هاوقي ىأ (م- تهل 1 ىلع ىنثأ) ملا ف يفذتو مالا يسكب ؛وأمملادبد_ثاوماللا تقي (وعمساا) راجفلا
 ىعترح وىأ( هنا! ىلع)ةحل الاحد مىفةقباس ا/تامكلا ىأ/اماقلاة ناط.كلان اا ورلا ضءبىف) عقواماهنهوىأ (عقوامو)
 ل هنام ١ لاو: موهنأس !هراك>ىلءن اك هنارهظالاو هنايب ىلع هلروعشريغن ههنأ س [

 | ىأ(َع ممخاملف )هن راقتم أبين اعموأى كئرت ةعام- ثالكلت العلا ةقنا رغلاو ىرخأ) هءاود( ىو كالا

 ا سل ناجل

 ان)اضي أ ءدن :ءنو رضا !(رامكلاو) م م ءىلاعت هللا ىذرةا-صلا نمهد_:عارضاح ناك ن#

 صدى عقوامو) ىخنرتل م_مةءافثناوالعلا قد :ارغلاث لم للا هل وقن( م مآ ىلع بث ا هوغمس

 هتماوهسا مم هنأ س ]قسد و( هنأ - ىلع)تاماكلاءذه ىأ(اهاقلاناطيلانألةصقاءنلتايارلا

 كلذ ىلع ثدث نملعيل ىلاهت هللا نمءالثبا كلذ ناكواسخ مال كاوهالصلا امبياعلد رمد هبم”وهمنت مث
 (ئهيلعلرنو ناىنء) هموق نا ءاىلعء_صرح (ناكملسو هيلعىلاعت هللا ىل_هحىننلاناو)لزازتوأ

 ( ىرخأة باو رو )م هدانءاوكرثىت> مالسالان ممم رقي ىأ(هموقنب وهندبنرأ#ب )هيلا وام

 م - يؤ نعطلا نعىأ(هنعمهرفني ئثهيلع لرأي :الذا) ىكناكمال_لاوةالصلا هيلع هنأ ةصةلاءذهل

 4: و لاةر و هياءتارن ىت>كاذك لزب لومهتهلآ فو

 هعارقىأ(ة صقل اهذه)اهلفأت وةنأو رلاءذ_هبداص (رك ذو)نابواشم هموانيب وهشببرقلاو

 5 :ريحناو) هعمرافكلا ونعمل لادوجسوهدوجسو مجن دلاةروس لو هسيلع ىلا هن هللا ىلك

 ل-ءاف» ء(ةروسلا):ذههي ٍاعأرقىأ(هيلع ضرعف) ولا سو هيلع هاى( دا مالكا اعلا

 ىءب(نةءلكلا) نتاع هتءارقفلصوىأ( غلب ملف اسوء اه لا تنال م تا ضرع

 ىو(د) هللاز م(تلتثجام)لسو هيل عنا ىلص هأ لارج رمح لاىأ( هللاق) هرخآ ىلاالعلا ىينارغلا كان
 و رد) ند ”الاةْحنىفوالعلا ىدنار ءلاإت ىن»: نيتماكلا( نيتاه) هيف

 هلل ريسج لاقأل ىأ لودي .اعىلا-ءتهثلاىلصىنلا اذان رد ةخ:قو(كلذل) ملسو هيل ءىلاعت

 مل_سوهيلعىلاعت هللا ىلص )هذ ا--:) لو هيل ءىلاعت هللا ىلص هنزس ىأرأل (ىلاعت هللا لرتاف)

 مده 60 الاىن الولوسر نم ءقنم' ناسرأامو) هلوقهرط ان سيطتب هنزح ناس هذا هي اثلاو

 هيلا جونا ى ءمل-سوهع لع ىل اع هللا ىلص يبن ل|نأةياور ىو ةياقك ه- مئامتن" الاوذ_هري-فقنىف !|

 ىقلأى ”رخالا ةكاثلاتانمو هلوةىلا اهأرق رود مل عل ازتاملك مهقطعتلا وهنماشن رقيرقيام

 د> .ىةدحسوأ عمدخى>|#ءارقىف ىذمم امماكفرخآ ىلاال. هلا قرنارغلا كات يلع ناطمشلا

 سا و م-#ة7 أ ىذر هنام_مظا هلافاعد اضرب كرشملاو نيمل #لا نماهعمس نم هسعم

 كءمحام اراقثالسا : قى : رعغلاك الت هل وو 5مل + ناح كب .لعاه-ص رعد ذاكلا ودالصلا امهءاعل» ريح

 نما 505 ىلاعت هلوق هيلع لزن ىت>امومغممل و هيلعىلا«تهّللا لص لازاسخ مثلا ل ةيولاذهواذجب

 نم كلذ ل_ثمهلعقولوسرو ىن لك ناهراءابا مق هلمثلاةرل ل هسفن تباطفهد" الا ل وسر نمكإ بق

 لسرلا نمكقبسن مةوسا كل هللاقهن" ادد هجر نار تا اق[ تزال وىحولا ىفناطيشلاءاقتلا |

 سو هياعىلاعت هللاىلص ىنلاناو)

 ام.قىأ (ىمش ناك

 (لزنولنا) لابي رطخ
 ئثهياع) لزنأىو رو

 هموقنيب و هندب براق,
 نا ىزخأ هباور ىفو
 مم هرن قنديل ال

 ىأءافلادبد كنب كش (هنع

 ىده هرقنع وتهدد

 كب رةلاسرب معقب

 كل:تحاصىأ (ركذو)

 . (ةصقلاهذه) ةياورلا

 ىلعةلهعكملا ةندالءالأا

 هد-ه ىوربو ة_صقلا

 هءاحلدرمج ناو ةروسلا

 )م وسلاهيلع ضرعو

 ىأ:ر وسلاذهىوربو
 علب .املق ةزمدنلاو روس

 ى ا (نيثماكلا
 ىدحا نم قيام
 كتئجام ءالاق)ن يتلا
 ىص ىبنلا نزل نيناهب
 (ل-_وهياءىلاعتهللا
 قحىف ةنافلاةي شخ

 (ىلاعت هللالناف) ةمالا
 امو هلةيلست) هيلعىأ

 ن-هكلمق نم ان: سرأ

 دقث(هناالاى :الولوسر

 نيدوعسورب مرح نبا ىور
 نمهيتابالذا ىمتفهلهأ ربُمك سد رقل ىدان ف لسوهيل عىلاعتدّلا ىلصّنلالوسر سلجالاه سدق نيدو بعك نيد نعر وصنم

 هياعناطيشلا لأ ىرخالاةثلاثلا تانمو ىرعلاوتاللا م 1 «أرذأ خاب املق اهأرقذمجالاوىلاعتهللالز: ف هنعمهقر قب ءامىلاعت هللا

 اوضرواعيجهعماودجضودجسفاهم تخرب ىضم اجو اق ىتترتل نمةعاف ثناوالعلا ى ,نارغلاك لت مالسلاوةالصلا هيلع

 يل-ةيملامشلةو هللا ىلع شد مذا لادامج بكن دام لاقالعلا ىونارغلا كلت علب املف هيلعاهضرع لد رج ءأنأ ع هأاملق هنماكتامب ١

 ميارولا بس عصت م اغلا هياورلاء ذه ىفوم فن تب اطغينالو لو سر نم كاست ن هانلسر أهو لزن يت>امومملازاسف



 ئذلانعىأ(هنكالا) كنول_طلىأاونراتناشلا ناىأ(كنو:تةلاوداك ناو) ءاوتاض أهيلعلزنأوأ هاوقامءوىأ (هلوقو)

 ةايحما نهض ءلانقذالاذاال_ءانا.ثمبلان كر ث تدك دقأ “لاند نلالولءال_.اخ "لوز ئتالاذاوهرم_غانيلع ىرتف2اكءلاان.حوأ
 ادعود_رعولاوأ اديءودءولال ذب نأ مال_ىلاو:الصلا هيلع هنم شد رقهتدارااميفتدرواريصن |:.ل عل دحتال مثتامملا فعضو
 ىلا ءتهّساىلا فيض: نا نمهياع ىيةثهث-رتقااماذكو كب نموزن ىدةجردن آب اذعدبآوباذعبآ ة؟رونآ انأ لعجا هامهطو ب
 انلوهف انلابر لكوانتال-صف ىد:ئالرث كالو رش ءنال ب رعلا ىلعهب رختم:امانيطعت ىتح كرمأ ىىلخدنال هل مهوب هيلع لزني لام
 كب نماوملات :أل سرت لدلوىلا سأرد-_دعاذم نناناعرمكت :الوةن_تتاللابانعت6ناوانع عوضو موهئانربغلاب رلكو
 8غ دضعن حو ىداودصق نم عنب

 مه-حرلا ن+رلا هللارمسد
 لوسرد © نمرائك اذه

 هيل ءىلاعت هللا ىلص هللا

 الون ورمش ءتالإ دو
 الو اولاتذ نو رشحت

 ىلار ظني وهو نون"

 ىلاعت هللا لص هبا لور
 لسقرعماقف ملسوهيلع

 ساق 2 رعسأ ل اقو هقيس

 رعسأ ف يقر دعم أرأيت
 | راك لات هنا
 امعاكماكنانسلاولاقق

 م ترد ماع
 انانا ىلاعت هلاك مرك أ

 لك-ثمىلع مالكا ىف
 ىأ (ثيدسحلا اذه

 ةرو-س ه-صقىفإ دراولا

 ىأ(نيذخأم) مجنلا
 نم أوه عنق نقي رط

 تاداورلاهذهب ثدشُني
 تاياكملا نماهب ذي وأ
 نيهونؤ امهدحأ)

 فديع_ضت ىأ ) هلصأ

 ناو هريس 30
 بكف تتاكباواح مث ه.ىلاعت هللا فرعأ ل :كلذ تاعفمل برعلاكدلأساذافةرجش

 (هن" الاكنونةةيلاءداكن او هلوف) اضدأ هلةيلت ل_وءيلعىلا ههنا ىلص هيلع لزنأ ( ه)ءايسنالاو
 تدك دقل كانتدثناالولوال_.لخ وذ ئالاذاو هر غاذيلع ىرتفتل كيلا انيحوأ ىذلا نع هلوقىأ

 لوق:ىتح كس ءلاهانء>وأا ع ءكوعد نا اون راقىأ هرقل نمةفن ناو الياقاي شمويلا نكرت
 كلذكلهّللانمبذ مال-الل مهب ولق ليم سئل ةرفكلا ضءبىلا نكرثى>و شد رق هندارأا- 412:ملام

 رك ذامتفرعاذالوزتل اباب_سأىفن عبو نورسسغملا هلك فاك ةارادملا ن ع كانغأو ىلا ىلع تدثو
 لك-ثمىلع مل لكل ىفانانا)هءفدل كادعوكءاعا «( للك مرك أ لءاف) كنعهئاط غض 5 تدرأو
 مالكل |ىلءذخالا ىف نمي رطىأ(نيذخأم) مد: كنيزءاطلا ضءدهيلعهدروأىذلا( ثيدحلا ارد

 نمه ماعد متعار هبثدشت نم هك-ههنأأكى> هلهذدب رباسعههنماذا هيل ءذخأ نمالقعو الق هيف

 الصأهتودث لع و فءّطلاو هم ندولانءهلةنوهةباور ف رعضت ىأ( هلصأ ن بهو: ىف ههدحأ)هاور
 ىلعاىن-م(ىفاثلاو) ئئممظعلا نهو هاوقك ة هللا ىف ءْض نهولا لصأو هيلع ىنبملاباو لاو لاوثسلل

 هءاورةصىلءمالكلا ىف(لوالاخأدااسأ) هذروأ ن1 ناذعالءاضراوالرث ه-ةياور ةسكو(هممل#ت
 هدم_سووربل ىأف يقختلاو د1 ثلا( هج رمل ثيدحاذهنا) هتناور فمعضت ىف( كيم ك.3)

 ريمّصلا ناكمةراثالا مساق أو باور ىلعد معن نم (ةحصلا لهأ) ثيدحاءاماعلا (نمدحأ)

 ةلعلاو نعطلا نمملاس أ( ميا سد: دا هل ةنب قون ن ث(ةقثهاو رالء) هردهعلا برق زيبعل ك أهزيبختل
 ماللا ممكوةزمهلامضد(هب علوأ ا ءاو)ه-:عل-ه:نموهلئاقىلا(لصتم) فالاداق:نمح راو
 يكل ا ىن_ه:نوكي و هرك ذنمرثك أو جفاذاحّتئلان علو موهفاذ_كب علوأ لاس قبة ه-همزيعو
 مالا: ةال-صلام_هيلع ل رلابقءليالا مةمهوملا ثدداحالا نم (هل-ثءو) كلذ ماويالهررب-ءو

 ةوبنلاماقعىيليالا1ةم_هوملا ةةيعضلاث داحالا نمارب-ثك نودر ونم-مناف ( نورسفملا)
 خي رادلا ظفل فىاثخاو را الاه ل-2:خراتلالهأو اواولد_.تدقوةزمسهلاب (نو*ةوثملاو)
 مايالاو ر وه-كلابا.>ىأزو رهام ب رعمهنالهقو ر-ةبلا نمىت- ءلاوهو خرالا ن مهنا لية
 (نوعلوملا) ل- لا اًذهري ىف انا ص: ايهزعىلافتهللاىذ رباط ني رعس تكلا خرأ نهلوأو

 صصقلاوراءخالا نم 09 رغل) ئهلانمرثك-لاوهوماللا عتق عاومع م جنورسفلاىأ

 1 لج 2 ع و يت و77 2 2 در سس سس و72727 2777 7772ج جول وو كي
 ىلا هعوقو ردع ىلع ىأ ( هميلس ىلع ىفاءلاو) هلة َ

 ةياردلاوةناو رلاةهجنمركسن«ىأ (ثيد_حاذهنا) هتديستدروهئيهونىف(كيفكيف) لوعملاصلخغلاو (لوالاذخأللامأ)
 بارط_الا نمملاسىأ( ماسدنس )ه5: نع ىأ (ةقثداو رالو)ةث_ىلاس كلاب ا> ص'اك (ةحصلا لهأ نهج رد0)ثيح

 ةعوضوموأ ةعوطةمة-هاو ةٌقيعضذيناءابةعاجهاور لب افوةوموأاعو ةرمىأ (لصتم) دن_ة-هثءاورالولبةلعلاو

 (نوخر وااو )ةف وعض لي واقأ ىلع نودمتلاىأ(نو رسما هثع) قلعت( وهن عاوتىأ لو هلا ةةيصد ( علوأافاو) ةعوفرعوأ
 لكي) نودي رخل اىأماللا عتفو يملامذد(نوءلوملا١ ب راوتلابانرأىأ اواولدس بر ةزههد_هدةروس كلا ءارلادب دي
 هبارغديف يور لك لقنب يأ (بيرذ



 نودنم(فحصلانم)نوط#:لانوعرملا ىأف اناهدهنةرو_كاءاقلا ديد ثني نوفلملاةخسن ون وعلتمملاىأ(َن وفقلتلا)

 يلا عتفل انآ نا لعأم ف يعضتباث ىأ( مةسو حيد لك )ةءارد عىبحصت و هداو .عامس
 ىغلبهظفلام ىريكسلاهبري_ىفلاقىرم

 م٠ ةاورلاةهجنمثيدحما اذهدرءناكهناىرذنملا مظءلادبع ظفاحلا نع

 ءاغلا ىفذ< نو اذا +. ىفوءافر فاقو مالاهدعب ةيقوفلاةانثملا( نوُةلمملا)فرعتو رهتشن مل ىتلا

 فحصلا نم)ةل اماوهوءاقالا نملعفتَىلتلاوهريغنمهذخأ اذاهاقلتو ةغرسن هلوانتاذا هللا
 ع <فحصلاودار- ار 3 رسةلاكهانعموهظفل فراك ءاظفل( مةسو) هانعمو هظول ( عع لك

 هم مهب وأءانعم ىذ وماظفل فردت دقه ال فاء دنع لوءةمر غ فصلا نمز ن*الاو ةفر
 هنا ىرذ ما ظنا نعىنغلب لاقسانلادمشئانا لعاو فلاح رلاءاوذأن مى لتلالومقلاودارملارمغ

 هدمدَصتل هد والوهيقه_ةلاخىطايمدلا ظفالاناوةدلك-اانهناو رلاةهجنمثيدحلا اذهدريَناك
 كتمت مأ ىف ءاقلا ناطر كلانا ىاطا مريس ىفو ىهتنا كلذل ليدسالو هيذ نعطد الدنس تثكم نأالا
 ىقام قكايسوالةءوالةثلطاب هنأ اولاقدقوام متع ىلاعت هللا ىذر سا .عنبا نعَناذاب نعىاكلاهرك ذ

 وهو هثج رتتمدقو وأ ف ذ_> خ-:ىفو( ىلاسملاءالعلانب ركم وأ ىذاقلا قدص) دنل ( و)هدنس
 وهوءال_:بالا نملو هجللءانيلاب( سانلا ىلب دة! لاق ثّوحإ) ىلاعث هللا هجر ىف رعلا ناب د وهسشملا
 | لك لب ةمةم- حعموداضو هل ههمنيعد( ضع ) سانلا سددأىأ ةنوةيل ماراص ىأ ناحتمالا
 ,ةراحءأس ىصقي ةة-ست و ةمدعمداض مث ةمدعمنيشب صغبيب اهضعد فو خفنلا صعد ىف خدام وهو

 | هيما ءاراذا هتيشقت مة 2 انقل راو كل مدل كهل مداصقة سة ا
 صق نم ىلء فن صصق:هلصأ ءهاصقا غاب هاك 0 م راظن ايصقن ىحاصأب 5 ماعوبأ ل افاكامانالما

 (ءاوهالا ل_هأ) هرثاظنو ططع ىف ىل ءاول انك د -ءفرح ف وعض لا فورحدح ا نمل دانيا هيلع
 ' نو رك ذ,نءذلا نيرمسغملا ضءد ىأ (ري..هملاو)ةل-طاءلا تهاذملاو:دسافلاءارالا ب احأ ىأ دما
 ْ ركذاءىأ(كلذي قاعتو)ة رغر رك ةديسنتالب وانا وندبامل_صأالامصتمه ريس أت

 عج (نودحلاا) لين اكهصوس ظمجنلاةر ودتشثيذكالرب_تاقثلا عفو اوهالا لهأ ملاك نم

 ضد ف ءض عم) اح هند.ةعنك-:ل نملك ىلع ا طيف ةمأةةسالا نع لودعلاو هودحالا نم ذحأم
 ىلتب ا نا ةراثا نوكةهلب 5 ىفهرك ذنموأ هناورهب ىعب ةقسفو ىسافك لقأن عمجتا>: قب( هتلقث
 ىقتارط_ْالا (هتابأو ربارط ضاو١ صاصقلاو نب رسما نممهو فون ةبا با ءاوهالا لهأ ن مهن
 رخ آه-ج وىلعىرخأوهج م ىلءةرانهبو ريقهتب اور ىف ف الخا ىوارلا نم عقي نا نيثدحلا حالطصا
 لمعلا ن اف ضءد نمعجراهقردط ضهدنوك:الن ا طرشد قات 2 هوج وىل-ءوار هب ورب وأ اذكهو

 عاطقناو) بص: نومامىلاهو زعم د هد بارطضالار مف نمو مهدنعأب رطض مدعبالف عجارلا. 1 ةذيح

 وهوهعاطةئاوذن_لارك ذوهو ىر دصضمىنععو ثيدحتاةأو رمهودنسملا ىدعن وك.دانسالا(هدانسا

 نمس رقوه( «اءاكفال_ةناو) اوةولاصتالاهد_طوىلاحضلاريغ ردك افد_>اوهنمطةسنا
 ىلاع: هللا ىلص هلريمضلاوأ (ةالصلا ىف) عقو ركذامىأ(هنالو ةيلئاةذ) هاوةب كلل ذنمب مثبارطضالا
 هيلع تارثأ ني->«موق ىد انىفاملاه)هنا لو رخآو) هال_-صلاىفاهأر ةريدةّلاو ل_بوهيلع

 ةه-هملار ومالا لصةوةر واكل موقلاهيمثعم_ة< سلاح ىدنلاو ىدانلاو مجنلاةروسىأ (ةروسلا
 هتباصأدةو)ةر وك ذااتاماك-١!ىأ (اهناق)هنا (لوقي رخآو) راك ةودنلارادىدقرادتومساذلو
 ني _تلارسكب ةنسلا:هنمدص ريغ نم موذلا لئاوأ لو هيلع ىلاسهت هللا ىل_ص ها ض رعدقوىأ (ةنإ

 نءواادع ظفاحماانخيثناكوةءاكلاب
 اىقههلا ف فاخ نما

 يلح ارك دو ىرتتلاناذ
 ىئوسش ض_ه:لاقدنا

 نيد هلع هنأ ارقام

 دنا مالكلا اذ هركذ
 ئش هزم حصنال لطا

 نمالو لقذلاةيحنمال

 فد_صو) لةءلاةهد

 ءال_علانب ركب ىؤاقلا

 دقالاق ثدح ىلا

 نمدكو:دحوم اذن ( ىلب
 (سانئلا) لّباىأماللا

 لعأض ءسإلا .:-ّتماو
 قوةءدةملاىأ(ءاوهالا

 لأ ىصقلد ةذ-ست

 مهصصقل ىأءاوهالا

 ىاطنالاه رك ذامىل-ع

 لكعاىأ ) رمسفتلاو])

 ةعرتذاءار” الايرمسغتلا

 ىأ (كلذب ق-اعتو)

 مجنلاةروس ثدد_

 نولثاملاىأ(نودحاملا)
 فوض عم)ق حلا نع

 هناور ىأ ا ا

 أ( هتاناوربارطضاو)
 فال_ةءاة-ه-ن-م

 «ة:اورةخسن ىو هنارأمع

 (هدان-تا عاط#ناو)

 هدامثعامدعل تبجوملا

 هديئاسا ةخسأ قو

 (هنام- اكفال_ةءاو)

 هنالالدت وقتا ةمضخقالا
 1 د 7 كلما 1 1 و 0 ولا وج ب و م ص ل ب يو مصمم تي م ممم رج ب يو وسم ص ع يسوم يطص ص مقال

 ني->ةلاقال ىأ (اسفلا:لوقي رخو ةال_صلا ىف)اهأرقمال اودالصلا هيلع ىنلاىأ (هنالوقيمونمىأ(لئاقذ)هتءاكىوربو
 رهكب(ةنسهتبا صادقرايلاةلوقي رخآو) مجنلاةروس يأ (ةروسلا هيلع ترب نيح) مهند حتمومهسلىأ (هموةىدانىف)اهأرق
 ' ساءز يأن ون فور نبت



 ناطدشلان الوتت#رخ :آو)ةلالملا هيدا ل ص>ام هناسل ىلع ىرذ- ىأ(اه سف ةلاقملا كل" هلاب ؤرطخىأ (هفنكدح لب لوقي رخآو)

 هللا صىنلاناو) هلوق لاكش ن ك.!هناث ةهازنىلا ةمسناابلاوقالابرقأ اذهو هناء ١ رب رقن قهن وصي 1 اهنا (كابل قءاملاو

 هللا فص يبنلانا) م سوسو ىأ(ناط: .كثلامهملعألب لوقيرح : اون أرقا اذكهاملاقل» ريح ىلءاهض رعالمل_بوة_لعملاعت

 ةغم .صد(تازئاذكهام هللاولاق) ههاوغاو ناطد .كلامالعا ىأ(كلذ سوه .اعىلاعت هللا ىلص ىلا غا 5 | هلفاهأ رقم سو هيلع ملابعت

 ئأ(ةاورلا فالد*|ن ه)تاناورلابا رطضانعةثثانلا تاناكلا نم هرك ذامري عمى أ (كالذ ريغملا قنة عمولعلاوأ اددثءلوهخلا

 ةاعدل ارمغمونا مهعح ىفلاق» نمذلا

 اا رسفملا

 مكاح ىلأ ورب رج نياك
 (نيعداتلاو)رذنملانباو
 ىرهزأ كندمتءملاىأ

 لاو ةداتتو
 مهممدسحا اهدنسول)

 رسصموإ ا نس

 حاص الصماد :سأ ىأ

 ىلا اهعفرالو) ادامتعا

 هناو رالئأ (سحاص

 ىأ (فر- طلارثك أو)
 اهيفمه) ديئاسالا
 أ (ةيهاوةقيعض

 تناكولواد_> ةركم دم

 هيف عوذ رمل و)ةل صم

 قوابيةىورب ول لق ىأ
 ثيد>) ك4 دم هءاور

 لءا> ماماوهو(ةبعش

 رسك# (رشب ىأ نع)
 نيش نوكسوةدحوم
 فود_ص يبان ةوحعم

 باصصأ هج رخإ 5-2:

 نء) ةتسلاستاكلا

 ءالجا نم (ريجج نب طيعس
 سابعا نع) نمعداتلا
 اميف) حسن فواذك (لاق
 نكطا ىأ (بدحا

 سفن قسنس>أ اهي هلو#ب ىوارلا كش ىنهد فذصم ا مالك نمةضرتع مدلج( ثدي 2ع لل

 نمهنعهراكحا هذه كح نمو)ت اهلا ع- نم عقوبار طضالا نالصاحتاو 41

 ا... 11 10 11161 ل1 لا اللا اساسا القمل

 ةلدقث ةيشغوهف سلقلاىف ىىمونلاونيدلا ىف ساعئلاو سأرلا قلفث ةنسلا لد ةوساعنلاوهومونلا لوأ

 هلاسترطخةدسيف هسشن)لادلادب د_كثنب(ثد_حلب :لوشي رخآو) تاردالا عنعباقلا ىلع عمق

 ىدوهسدل لص>ىأ(اهف)اه : دا هناك ىت> هر ظل: ريغ نمور كف ىل ءىردهام سفنلا ثد دو

 ىلع):ةروك ةملاتاماكلاا ىعب (افلاةناطي- كلان الوب رخآو)مجذلاةر وس هنءارقءانثا ىف ماك:
 ناك نماهعمسوهءلا اناادكإب ماظف ىربالوهوناطيثلاا ممالك: ىأ (ل-_سو هيلع هللا ىل_ص هناسل
 هيلعهللا بل -صيىنلانا و) ةقيقحنآ رملا نماهما اودصةنءاهب قطن :ملس .وهيلع هللا ىلص هنا مهو هدنع

 كلذلنزخ ) أرقا اذكهام) هل(كاق)م ال_بلاهيلع( لب ر-جىلع)اهأر ةو(اه-ضرعالل لو

 مهملعألب زاهأر 2:0 بوهيلعهزلا ىلص يتلا نا (لو#ي رخآو) راك سو هيلع هلا ىلص هللالوسر

 مجنلاةر وسةوالت ءانث اىفةروك ذملاتاملكلا أرقىأ(اهأرق مل_بوهيلعهتلاىل_صىذلا نا ناط.ثلا
 ىلا تاملك-!اهذ_هةءارقل لصو ىأ (كلذ) سو هيلع هللا لص( ىنلا عا ءاباملع)لا لب رمح ىبعاهض رعو

 ريغملا)ةروسلاهذه(تارئاذكهاممّتل و)مالسا اوةال_صلاهيلعل ب ربج(لاق)اهبناطيكا مهملعأ
 هأك اذهوا ونمآ نيذلا ىلع ن اطلس هل سدل هنا ممكلذف لخدهلناطمثلانا.هنذ وللا لاوقالا نم (كلذ

 نهز متاح ىفأ نبأو رذنملانءاو ربرحنبأك (هنعةي 1. 4 امره تيك نو ءاو لا ف دادعا نم هز ردص

 (موهتمدح|اهدن-:ل) ريمح ند .عسو ماثه ني نجرلا دم ءءنب ركب ىلأو ىرهزلاك ( نيعدأ“> لاو نيرمسفملا

 با أن م فا ىلا ىأ(سحاص لا اهعنرالو) هنعتيكح نةدحأ ايضرعا د:ءافرك ذي ىأ
 (قرطلا رثك او)املاةدةا4بحاصلاهزعن مل ملا ليقوا- لاإس وهيل ىلاعتهتلاىفص لودسرلا

 000 ا سراب( سس ] هكا (ةيهاوإ ة صقل ذه عاام *مهمع]) اهتمتد 0 ىلا

 حا رهان نب (ةبعشاثم دح) هتمةخسن قوددقلا اذهىو رنمرك ذهمع ف ةرامكأ( هيث عوفر ا وز

 سايا ةي_ثحو ىنأن يار فعج وهو ةمجعملا نيشلا نوكسوةدحوملاءابل ا رسسكي (رسشد ذأ ن ع)هاور ىذا
 2 نازملاىؤفةج رب هلو ةئسلا تكمل باحأ هج رخأو ةئامو نب رمدعو سمن ةنس قون ةعتلاعباشلا

 اميفك شل معتس هلئمونانأىأ(بسحا مين لاق) امتع هللا ى هر( سامع نبأ ن َن ع ره مح ْنِب دءعس

 كشلا) لا ةنبسحأ هيف هاوةبىوأرأا ن نمكْشلا نمو 5 ةوامىلا عت هللا هجر ف خصما نمد ؛ مث هنراق

 ماا ر وك ذل |ةمع-ثثددح وه ثددحلاو هد:سىفالوا_ىأ وهنثمفىأ(ثد دحتاف) [ وك ذملا

 ةيعش ) رك 1 ثيدحملان نملدياهدعبأموة> .ودعلا ناو (ةكعناك حل_سودو ا عىلاهت هلبا ىلص

 هيلعلإ رثي نأ ىو +. ل وميلعىلاغتهّللا لص ءهناواهم امي ثددسحلا اذ_هىفةروك دال( ةصقلا] |(

 هن" الادللا ع ميأرذأ غلب ىتداهأر_ةثمجنلاةروسهيلعلزتفاونموي ناىدعهموقة سوفت رطبا ام

 .. 1 طال طال 1 الا ناار طفلا الاهل: ناقد نك اقحلا

 لاو

 ملسو هيلعىلاعت هلا ىلص ىنلانا)دد رثن كلا دمة «مناكن او ريم> نيديعسنا لصا او سابع نبا نءاب ورمهنوك ىفال ثيدحلا

 ةباو رلا ف تدئاكةصقلا ل دينا فدصالا ى> ناكو( ةصقلار كذو)اهيةىفالخالب ةيكمو روسلا اواه ريب ,وأةيضقلا هذه ىف( ةكعناك

 بيطيامه-لعلزن رس وأ هنعهموقق رق امهياعلرشال ناهز :ءهموقىدانقوهوم>: :لاوروسلو زئةصقىأ هلوقب ىح < دلااةنيدقو

 0 لاق رخال ةئلاثلا تانمو ىزعلاوت اللا ءارقا علب .املداهار عت مجنلاة روسيا عد ارداوسوا نا ىسعهب مهو

 راقكلاو نو ولما !امذ> نمددنو أه وت ”+متنوكر يثلاح رو ١ دامإ|



 ىل-دونلانع)ف ؤزهنا فرعثالىأ(ى هرهماعتالُش ءدملا اذه)روهشمظفاحبرخ 1ىقفءاروىازلاديذش:ب(رازبل اركب وبأ لاق)

 0 دحلا ىأ(هدنس ملو) ساب ءنيا ىلا داس :..الا ىأ (اذهالا) :ل ثا ىفهيلعد متءيوىأ هركذ زود ل هم دانسأبل وه. .اءىلاعت هللا

 (هريغو) سم هل جرخأ نيت اموىدح|ةنس قون هَعن (دلاخ ني ةيمأالا ةمعش نع)

 رافكلاح ركو نوكرشملاو زو ءل ملا هعمدح_بفدح موةرو_كارخآ ىلا الهلا قار هلام لاقذ لاو

 سس ,دادغملاةءاب ناتك-١ار زب لمعل ة من هل مهملا ارلا ىلع ةمدعملا ىرل امس 1: :؛(رازبلا ركب ونألاق)

 دانسانل_بوهيلع ىلاعتهللاىلدىناان ءىورب همل عال داهمت وهذملا ظفاحاو هو

 هرك ذز و<) ملسوهيلعملاهتهّللا ىل<هيااوأ امد :ءاو رض نذل, اح أ ند >أ ىلا( لصتم
 ّ ءاادنمهلقني 1 ىأ( .دنسيلو) سايعنباىلادنملاثب دا (اًذهالا) هيلعدامتعالا و ةنةدكل
 نازيملا ق4 _ةجرتو نبأ :اعوىد حا ةنسقوتو» ريغوإ_بمهل جرخأة قث وهو(دلاخْنيةيهأالا ةم عش هس

 هدس نم طةسام لرملاوالسرم هيورب ىأ (هلسرب) ث:دحلااذه ىور نمدلاخ نب ةيمأرمغ ىأ ( هرمغو)

 0 006 0ك ا وهةىناحصلا

 نياريغلءز عب هنادارأ نافىنا-صااريغروك ذمهمامتبدخسلا ناىلاعت هلل هجر“ :هاامالكر هاطظو

 نوقرفد : ول عقلا هم صبل سرب وأ ل سر أهنابهثعنورمعب نوث دحغاو لض ءموهفم ولك هلاحر طقساوريمج

 ع ءاوروثيد- 2ااذه(فرعبامناو)» ريغو حالصلا نب ءابامك ىف ل صفتو مسالاب ل سرملا نيبو هلي

 روهدلا ىوارلاى رابخالاهباسناارمسقم ارصنلا وأو هوةثو رعمتليبق باكسلا ةيسن(ىاكسلا نع)

 مهمادايوأن ونبناذاب وهو( اص فأن عإ هنو رب ىاكسلاو هيفيلاعت هللادج رفن ملا مالك ىأيسو
 نئسلاب اص أ هل جرخأهريغو ىدلاهنعىور وههجوهللامرك ىلعوى' اهمأ هتالوم نع ىورب وهو

 (كلنيبدقف) عطقشم تي دحافهنمعمس وهو( سابعنبانع) هب جتحيال هنا متاحوبأ لاقو ةعد رالا

 هشياور(فرعال) ثيدحتااذهىأ(هنا) روكذملارازبلا( ركب ونأ م اذه ىلع فغقاولااهيأ
 دنس هنمةبعشماورىذلا قب رطلا(اذه ىوس) هيلع دمكعب هجن ىأ(» ركاذ روع ود رطنم)

 هنأ" نمدرعسغو رازبلا ( هيلع همن امهعذلانماض: أ ةبعششث دحىأ(هيفو) لا ىفهياعدمتعيا

 فدا الاء لاا هدنس عاطقثاو هناي اد اراطضاو هنالك تفالجخا تيتو رط نمفرعنال

 هرك ذواهفهسقن هيت دحو أه ة-قوأهموةىدان ؤوأةالصلا ف ناك [هةدق.كوهتءارق نطاومىف

 ) .ةكدلا عوقو ع م) رعاك هيلع هضرعدنع هل لب :ربجراكنن او هبمهملعأو أ هنا ل ىلعناطيشلا هلاقوأ

 هلوقك كشلاةقص 0 ونال ىذلا) مدقت اميق(هان ل ذاك )ب س>أ|هد .ةراملا هلوقيهيلا راش أ ىذلا

 ثيد>اماو) رازبلاهيلاراشأاك هل صأ ىف هكملك-ثن ن نمهيئام عمن ةيثو ىةحت ىأ(هعمةقية>الو)

 اذه (هرك ذالوهنءةءاورلا )العن :عصاالواعرش(زوالامخ) هريغو ثيدحما ادله ءاور ىأ(ىلكلا

 هنعهباورلاز والى اك لاوأهركذز والامخهثب دحامالوة:نارهاظ ةااذا ملظنمرمغرهاظل اس اسس

 ىأن احيلطةقانلابك | رم-ةهوقكهثبدس>و ىباكلااماو هل دأو ىرب دقت رشنو لاوهلوقي نال

 رن وع نم نوفوت, نيذلاو هاوق ل يبق نموهوأ همك اروةقانلا

 قابط هفعْض رتل هلوقفوهيذك ةرثك ىأ (هيذكو هفعضةوقل) هلوقاذك وللة- هب نهىلءهيفام ىلطأو

 اماما ناك ناو هى" ” وبال عاضو باذك هنا اولاق مث دحنل نمهرهغو هناف(رازملا هبلا راشأاك )ادجعددب
 نع ىوروهب تحال باذكو ثي داحالا عضب نا امهريغو نيعمنباو فاجر لا لاددقو ريسفتاوةغللا

 هيذكو نيمم ريسغندلا هنانام> نبا لاقو سا .عنبا نعو رو 0 ون ابعنب ازعملاصحفأ |

 رس

 مس ملسسل س

 ديعس نعول سرب)هاور نمةيمأريغىأ ما
 فذ ىأ( ريمج نبأ

 نباك هءاكصأ نم هلاحر

 (فرعن امئاو) سا. ع

 1 ءلهد:سلادت اىأ

 نس د-ع رهو( ىلكلا

 ىرايخالارمسقملا الا[

 ىلع نو رثك الاوهراستلا
 اذا اضوصخ ةتئؤغملا
 نءحاص فأن ع)ىو ر

 افوةوم ىأ(ساب عنيا

 اذ هماصوبأو هيلع

 ْىاهمأ هنالوم نع ىورب
 ىدتلا هغعدىلعنءعو

 جرخأو ةدعوىروثلاو
 ةءيرالا ن:كلاباحأ هل 7

 جمال هريغو متاح ودأ لاق

 عمسول هنأ مدقت دقو هب

 نيب دعو )سا م ع نما نم

 رازيلا ىأ( ركب نأكل
 ةلج (لاكاقاه+ر)
 نمفرعبالهنا) ةيئاعد
 هرك ذزو-*<قءردط

 ىو-س ىأ (اذهىوس
 مدانسا وقل ةبعش ىدءرط
 (هيفو)ةاقث هلاحر لكذا
 نه) ةبعش ثيدح فىأ
 (هيلع هعئام فعضلا

 نم هري-غو رزملا ىأ
 هناراسبع فال#تخا
 هناناو ربارطصاو

 هانرخال ا

 1 كير ربو تل ا «(هانر كذاك كلا نم هيةهل قوام عمىأ(هنم كشلا عوقوع)

 ئىاكلاىأ(هنعتدا و رلا ز روحالام5, ىاحلاثب رم اوهعم) ثودحاةحدا ( ةقيقحالو )هب ى" :ونالىذلاك كلا عوقو عمىأ

 ىلاعت هللادج رراربااهيلاراشإ كر وهن اهفعضاذلوهيذك: ”رثكو ىأ (هيذك وهقيصةوقب)الصأشر دحئ|ذهىأ( هرك ةالو)اقلطو



 مجنلاة روسي دح نهىأ(هنمىذلاو

 ىلاعت هلباىل د ىنلانا

 | ) مجنلاوأر قل ءوهياع

 وهو هدا زرمغنمىأ
 ةرحشلا لبق ىأ(ةكع

 نوداسملا هوم دحسق)

 نيبو (نوكرماملاو
 نيكرمملا ةدحس مد دام

 ىأ (سنالاو ناو)

 (ه: يهون هانركذ ىذلا
 قيرط نم ]هفيعضت ىأ
 ىكصفناادنسىراخ. لا ىةناخيشااهجرخا ثيدحما اذهنا وح الو و دو هيلع ىلا هن هلل ىل ددزبا (ىعملاةيهجنماماف للةنلا

 ه.: مح ىلع هعضوابارتو ىدحذ -خأ خيشربغ هعمن هدحسودحسفهككمدحتلاةر وسأ رق ل وهيلعدللا لمعلا هكردن ىذلا ىأ

 ىأ(ةجحلا تماودقف

 ةءالاتعجأو )ةعطاقلا

 هللا ىل ص هامص :ىلد

 ني بل هللا هنا ل وش رق نمنياج الا هبدش ىلا نبا ف خصم ىو هدنسس و مفونأ هنا ىوحتلا ( هته رو سو هيل هىملاعت

 نع) هحاسءا ربئأ

 ىأ (ةليذ رلا هذ_هلدم

 ىوربو ةثيندلا لصخلا
 هدقملاىإةصيقنلا

 لل -بقولو (هوبنلا ل ق)
 َر ودي فركف عولجلا

 ةويغلا ماعدعب اهعوقو

 أميال هل سرلا ماظنو

 اهحردوهوالتلا قو

 نا لدا وةءارقلاق

 مالسااو هال <لاهيلع هل

 نسماما) ةنيانةمصع

 هر وسهيل علني ناهينع

 امهتعىلاعت هللا ىذ رسابعنبانعز نيخيشلا اور نم( عيحصلاىف) 44
 ا سس عسسسسسج

 هءاعيملاعت هنا لص ىتلانأ) أي امىلءىراخبلا عيحص ىفوأ عيحصلا ثيدحما ف ىأ(حيدصلا إ

 ناو نوكرشملاو نوما لاهعمدجسو دج سف)ةرجشا لبق(ةكءوهو م-جنلاو)ةروس(أرق سو

 ةض راعمم_ 4 النوكرشملادجساسعاو هةدح_ساويق تلرندر وسلوأ ىهىنامر -1لاق( سنالاو
 هتغااطرظن هيفرج>نبالاقو سلا كلذىف مهةلاختن ءاوقاخوادصقالب مهممكلذ عقو وأ نومل لأ
 هجو هلرهظبال نيك رمشاا فو نال اومههابج يىلعاوع دوو ىدحاو دخأ مما نمدو ع« نيا هلاقأسإ
 ىلص هتءارقءانثاىف ناط.كاءاقلا كلذ سدسنا نمليقاماضنأ ىنامركلا لاقمث سكعل رهاظلا لب
 ىضر سامع نبا نعىو راا نك ادوج-اماوالقنوال ةعهجت المش كا ذوم_سرهراعىلعت هللا

 هنسرغصل ةدقلا رضحت لهنال سو هياعىلاعت هللا ىلص هنم عامسىلا هيؤدنتسا هب اك-هامهمع ىل اعت هللا

 نيكرشملا عامساىف هاقل أامىلاناطيشلا نا عيحصا اودمعد هل كلذ 6 _ثكوهرلع عاطبإال هلعدو

 لوسرةمصءىفا:.الوهوهعماودج_فاسحل» ا هتراومهتف الاحدم هلاق لو هيلع هللا ىلصدنا اوههودف

 هعمل سو دح_ بل سو هيل عىل اعت هللا ىل د هنااممع ىلاعت هللا ىذر سامع ني انعه.5وأ رفاك ىل قو

 هريس و فلمن نب هيم| هم مج ىلع ىصحلا عضو ىدلا سي شلاو سنالاو نحلاو نوكرمددلاو روملسا ا

 نا.حوأ لاقو صاءلا نب دم« هنأ ل ةوههب [ ف خ-تامهن الرظن هيؤوةرمغا نب دمأولا هنا قدس نما

 موهيلع هّللاىف_صونتلا رهظأ انهكم لهأ نا نمىنريطلا هلاقامو لس أ نك« ملوةعادو ىف ني اسلطملا
 د-يلولاك شي رقءا-ؤر كلذ عمسأ هاف ماحْرلا نمدج -ساالمهضعب وهعم نو دج اوناك واو هلسأ نيد
 هلاقاموداذهوأاذ_هرمالا ىا(اه) مي رغاودم راف تابآ نيدنوكرثن |مفاولاو امهريغو لهجىلأو
 مسااه نوك اماودوحنو هملعافاذهدخرب دقت ب و هنموهو هدعبامورب ا دب هواردقمأ دةبمربخ وذ

 | د0 داريا (تشوت) فلا نوييالصتسمسر ءايأيهزاجناو هاومغماذوذح وعجل
 ىنأل وق رج> نيب ظفاحا لاق دفو ىق ريف هن مأ ب فرع نايرمد ىهو ةنهاولا هنمو (لقنلا ىتيرط ) ةهج
 ةدعلا لدأنمدحأ حج رخل هناءاهشلا ىف رعامءلوقو هلطاياهلك ثردحااذهىرط نا ى رعلا ني 3

 دنس ملمهري_غو نيرمسعملا نمو: نمناو هناباو ربارطض|وهّاقن ف ءض عمل كم دخس هلس اوأ

 ْ ؛ هل را ىنع لد, ك لد لك و جر. خا هعباتتمءرممك ةددعممارط هل ناوهل هجوال محاصا هع:ربالوم ْممدحأ

 ١ جاي نما جام ليسارعتناك نا و ىهوعيجدلاط هرش ىلعز هام امممدمناسأ ثالث هلاثرك ددقو الصأ

 ٠ قىل عئهللا هجر ف _هملا ةغلابمنا الجني صعم اهضعبداضعالهبجاال نمو كلك ىلسرملاب

 || هفعض ىلع عضاولا ل-<هلدلا ىأ(ةجحلا تماودقم يعمل ةسهج نمر هنيهون(اماه) هيضرعريغ ل ةئدر
 هذه لثمن ع) هبانحب ى ولبال ع (هتهارتو مل و هيلع ملاعت هللا ىلد هتمص :ىلعهمالا تعمت جاوز
 نم مظعأ شالو لفي مل تكهللا ىلع لول اوهءايدلا ىهر هلاد رلا نمهتيتدلا هحيبقلا هلصالاىأ (ةليذرلا

 هزمهلارسلاب (هينعنماما )لاعت حئابقلا نم هدام ريب م هوو لجو رع هللا ىفءام يسال رمدالا 0
 حدمنم )روك دلل (ادهلثم لهمدعملاىازلا فدي ددتلاو مي قحتلاب(لرتي نا )ماكل قنام مملاديدشتو ى ا
 | ناوأ) رفكر فكن ىاضرا نال (رقكو هوز هرخ | ىلا العلا ى-يارغلا كلن لوةب(هلا معتدل (رع )ىمتلا اذهل ثم
 |ىكفر وسلا طئاحن م دوءصلاو ىلستلاروستلا لصأو (ناطيثلاهسيلع) طاستي ىأ(ر وسن 5
 تا لللللل7ل077؟6777797:2272 2 --2ححصصبلا 4 مل -وهياعىل اعن هلأ

 9 دعصت روستنم(ناطيشلا هيلع) طلسن نان هوأ ىأ (دو ْيناو) هيدا ةرطختعقو روكي ن ألا
 ازاحم طلستلا |نهدانعمو عفترملاطئائاوهور وسلا



 ثركي ناعميالوىأ (هنمسلامهين لع ىتح) ناقرلاهيلعطا# و(نآرقلا هيلع) سباب ىأةدحومادي دب( هبشو)
 عم(مالسلا امهيلع ل ريجهياعهببني ىتح) ةقيقحىأ (هنمسيلامنآرقلا نمناملسو هيلعىلاعت هللا ىل ص يبنلا دعي وهم
 هلك ) داقتءالاوروستلاو ىنمثلان مرك ذامىأ(كلذو) تاندبلاتان"الا نم سداهنادحو هنموثملكدنعتاحضاولا نمكلذ نا
 ىأ(كلذو)دعاذ هنوك لاحىأ(ادعهسقن لبق نم ىتلاثالذ)هو هدب نانموأىأ(لو#ب وأ مالسا اوةالصلا هيل ءءقحىف عنتم
 تسلل ةلطرحالا 113 صحو هيوم صاع لا اوزخر انضقكدال 252-- وأهدعلاح ءاوسارفك نوكءامىأ مو 2 (هلكاذهن هموصعموهو)ايهاسهنوك لاح ىأ(اوهسوارقك ):دمعت

 قه 4-سف الك وهس يي اا
 9 3 ىح) هنم ستلامهمد طاع وهسليىأ(نارقلاهيلعء.ثن و) معاك طلستلا امه هدب راو ععرتلا نعي

 هال (امنارقلا نمنامل -وهيلعهلا له ىنلا دعي )در وك ذملتاماكسلاىهو (هنمسدلام هيف لعخ
 ١ رارع ىأ (انررق دقو) ل 77 ءاعمي ثا عملت نم هظةوب ىأ( همني ىتح) هداقتعا ىلع رهمسل و(هنم سل )ْئدىأ

 ةلدالا ىأ (نم_هارباان) ما كلذو) كلد.ت::أىذلا جول نمادذ هسبل هلهل وعني (مالسلا ومد ا
 ئأ(عاجالا او)ةحضاولا (لبقنم) مو هيلعهللا لص( ىنلاكلذل و وأ رهلمّطلا ظفحو ل منع هتهارما(مال_لاوهالدلا

 ةالاعيجق افا ىوفانع ىطث.الوهوهيلعز اطيكلاءاةلاريغ نم(ادعهسقن) دنع نمىأءاسبلا حقو فاققلارمسك
 ةالصأاءياعهتمصع) || 5/) /ه مق ةءانزلابىاتعتهتل مالكلل ني دمتو هيلع رتنادنالا رفك )هدتط نملوقياماعأ( كات
 رعكلان اب حنم«ماللاو | مدقت اميث (انر رقدقد) مدقق: [ك عاسجالا (هلك اذهنءموصءموهو) هنمىلاعت هللا هظقح (اوهس

 داقتعاب ىأ (ه-بلق ىلع ناب رحنم مال_!اوةالصلا«ءلعهتوصع) ةباحالاةمأ نه( عاسجالاو) عطامقلا لا دلاو(ناهرملاب)

 ىأ (هنادلوأ) هناند ال_ضف(اوهسالوادعالا) هى لاب( هناسلوأ )هداةتعاب( هلق ىلع ) هتمهعوقو وهنأب رط ىأ (رفكلا

 هنايصع بج وهنا رح [اوأ) رك ذا ةراعتساوهنراخءامهن'اكتابثريغنم هنمدرو دص نءةرامعناب ركل ناؤدرارقتسا نع
 ديكان(اوهسالوادعال) 1 ىلع(ناطيشلاهيقل اع هيلا ىلاعت هللا ىو نء(كللاهيقابامهيلع) شلي و طاتةةىأ(هبشنينا
 قننمهل_ةاعهدافأ ال | وأ ) هنع هللاءاج ام هئمهيلا لصا قد رط ىأ(ليسهيلءناطي كلن وك وأ) هبهقطنايك اهمهناسل

 اقاطمهراع :رفكملا ناب رح ديك ان (اوهسالوادعال) ىلا جوأ هبالوقي وهيلاهيجوبملمادع هيا ءىرتقي ىأ (هللا ىلع ]وقنا

 نءوأىأ(هبشئيناوأ) ||| بصناال هناللوةّب هاوقل ىلطمل رعفم(ه اع لزم ل م) هللا ىلع لولا ىتن نه هل_بقام هدافأ أل
 هيقاءامهيلع) ستي نا | انيلعلوةتولوىلاعن ل ةدقو) هيلوءفمرك ذمدعل نظلا ىندعسدلواهظفلا وبدي رأاذاالات ا درغملا
 هيلاهيحوب ىأ (كلملا | ىنك-فنابجوهوةعاج كاارهظااذا عج دك هلق.ملالوق هسفن نم فاك لوقت (هم'الا ليواقالا صعب
 (ناطيشل | اي امب) هير نم لمعل_سوهو ةلوعفا ةلووقأ عسجوأ عملا عج وهفلاوقأ عج لي واتالاو__ذكلاوءارتقالا نعد
 هرك-: نهديلاس وس وو || حج رد_ةق ىلاثلاراخا ند ىلا هن هلل ه-ج رد ومسبح مك دلاودولوالا ك.حاضالاك ريتال

 ناطيشلا هيلي امىوربو نكلء-ةن[يك هانك_اهأوهانكمالىأ (نيتولا هنمانعصقن مثنيميلابهنمان خال) اهماقوح وجرملا

 نانموأىأ(نوكيوأ) || ليلد هيف ءحيذلان عةرابعهعطقودي رولاو هوهبحاص تام عطقاذا ىنذعلا ف قرعنيتولاوأ لع ىرتفا
 هيلع ناطي كل نوكي ] الرذايش مهلا نك رتن دك دقل(ىلاعتلاقو) هلقيملسمللا ىلع لوةيال هناو رفك هللا ىلع بذكسلا نا ىلع
 دقواطا ديلا دع (لدتت ةذ_صفع_ضوةرغكلا ىلا للملا ن مب رقول ىا( هن االاتامملا ف عضوة يملا فعض كانقذالادا)
 6 5 0 : : "الا فث عبلاد_عيكتايح ىفوربقلا ب اذسعمب ىنءي كتاف ف اضماي اذعكل كصرالىأردقا
 0 | كلذ نم ئشذي وأ منم مو صعمل_بومياعلاعت هللا لص هناو ترا لا هين مدع ىلهليل داالاو

 لزنيلاماوه-الوا دعال) هللا ىنع دو هنن الوهو(ىلاعت هللا ىلع ر ىرغ نا نموا( ىانوقتي ناوأ ) ) عاافش 3001 (

 ' رب دعتلاو صرعلاب هيل 'حويماسمت نيلع ىرتقا ىأ(لدواتالا ص ءدانيلع_وسولوىلاعت ناقدقو فو رعملاوا نوه ةغيصب(هْيلع

 ىلوالاو ءاند-خالىأ ةيصنمناءانبم يقع ىف يدومانعمىلعتي امى دقو نمتولا هنمانعطقل م نيميلاب هذمانذحالىأ (هنالا)
 كنت ناالولو)ىلاعتو هباحبس هللا ىأ(ناقو) ةرهابلاةرد لاو رهاقلاة قلاب ى أن عميلاب هنمانمةتنالريدقتلاو نيمضت هيف لاقي نا
 ابادعىأ(تامملا فعضوقايملا عض كل دقذال) ذئنيحىأ(اذا) ليمىفدأ ليم تب راقىأ (اليلقايشمهملا نك رثتدك دقل

 هنوةعلاانعاعفاد نوكي انيعم ىأاريصنان لعل دحتالمث ىأ(من'الا )اولا دعد وايندلا ىفافعاضم



 - < لآ 0 1

 اهتءافشتابن او ةهللالا خدم ن 2 مهثمصعل لتعلا: لالدةه> نه ىأ(ار 8:ةضالاء د هكلاح سا مهول هد هه اهله نيهوتا )َن اثهجوو)

 (كلذو)ديك اًلاهح ودىلع محو 0 لرمدلاح ج- للم ءأ. دا: نءردص» ناو داعلادا عيمدسأ 4 دس ع نم (افرعد)

 0 (مااك- -اااذهناإ) هنا. :ىأ

 ناكلا | < مدرول نك

 مدعلب (م ائتلالاديعب

 صقاشمهنوكل) ماظنلا
 نياب:مىأ (ماقالا
 حدا ج رتمم) مارملا

 مذاب كرشلاف 'مذلاب
 تانبب تانآ ىف رفكلا

 تان”الاذ_ه قحدمو

 فال_خهنا عمتاع رتخا

 نيلسرخاوءايدنال عاجا
 لذاختم)تالاحلا ع ىف
 لاذلاوءاختاب (فيلاتلا
 نم لاف منيتمحعملا

 ةرضتلا ل روع نارا

 طاشرا و ةدغلا م
 ىأ(مدقنلا د) مارا
 لاقد-ةومالاك-'!مظنو
 نوريد_ةيالفأ ىلاعت

 د:ءنمناكولو نآرقلا

 هيئاود جول هللاري_غ
 هنا انعذارتتك نالتخا
 هيفاو دك ملوهللا دنع نم

 اريسالو اريثك المخا

 فييفذتو مال عشقي (الو)

 نادك ىنلاناك) مه

 ف ه سلعىلاعت هللا

 + ترس ندم هنرمضدك ندمالو

 | ر َك انمىأ(نيماسملا

 ديدان_مصو) ةرادعلا

 مهب كور ىأ(نيكرشلا

 سا رَذف ند ةكدؤؤ

 قال نمإ مهريسُعو
 نيد>وم ادار 5 نمىأ(لماتمفدأعوختالا-م)هشموىأ(اذهو كلذ هيلع

 ىأ (ىوراكا-يض) ريدقتلاو صرفلاب ىأ(ناكول) ما ملا اذهؤلوقنملاىأ

 اهب رخفن لاصم انص ىت- كعشنال لودي ءىلاعتملل ىلص هلاولاقاسل فية ىف تازنةد'الاو
 كك انيداومركتوةن-تالالابانعتءوانزلا اذععضتوانت الصيف ي>ننالو رثغالو رشننال برعلا ىلع
 هنأ نهرك ذامن يهون ىف( ناثه- ->وو ههنا الا زههيلعهّنلا لزناف ا ذب ىفرعأ ىلاعت هللا ن اسرعال]وةثو

 هجولاىأ(وهو)ةر وسلاهذه:ءارقءانث أ قهرخ [ىلا قدنارغلا كل" هلو 0 هما ءىلاعت هللا ىلد
 مقم_تاالأم ةغاداةعمىلصأ نال مقتس الا فواالقعلاغا ن هاهدعى أ( ةصقلاهه ل ا( ىفاثلا

 دا رخاو رباك « « لاحميف مة م هلوقو دمملا ىلع ضرخمن 4- غللا فرعامل زموج وعااسم

 لةءنعءرداصلا رك-فلاورظنلاةهجنمىأ(ار ظن )هيلعناديشلا طولي هزمرآك ذامرو دصةصتلاب

 نمىأ(افرع) اهتلاحّةسا( و و)غالبلااهةبر امام :ماللاوةالصلا مريلعمللا لسر ةمص ءىف مقتسم
 همالاك ب ما ياا دنالا نمهره-غل وحأو ءااو-أن م فرعامة_هح

 4 -لعمالت ىذلا(مااك- !ااذ_هناكلذو) هعضع هلوةلر ظذ نكو اططشتكدترا دهةهظافا| داش

 ىورام (ناكل ىو راكناك ول) هرخآىب ا العلا ىينارغلا كل" هلوق نمهيف ةىاأامعممال_اوةالدلا

 مالك نمهيف عقوالهتدسأ: مزاهب دا راو نأ اب لد د لقوة.ةوةلادام ؛اادعبة زب( ما لالا دمعد)

 ضقانتم) : هز علا بر مالك ىفعتو «نوك وك عموش 10 ءبلاةناىفةغالبلا تاةبط ىلعأ قوه ىذلا هللا
 ة-ياعاهامد مه ال (حمملاجزتمم) رع كل هب ك2 دا !|نمه.فاماظنلار ءانمخم ( ما فالا

 د قابآو ممن اهومتيمسءامسأالا ىهنا) هلو قمن سنام لدىذل ال( مذلاب) ةعاقثاا ةوج م

 اهتعافثءاحر وامتارم .ولع صقاني ادهوءازممالو ناش هللا دنع _ط سلا ناو( ناد سنها هللا ل زن ام
 ناكف 15 ريغمظملارفانشمىأ (فيلاتلا ل ذاختم) هئانثاىفاهرك ذي رارقلامااك لا رمصنو
 كإسىف اهودو رردلا لاخدا ل_هىالا ىفهانعم(مظنااو)اضةنوامدههيلع رك واضعب لدي ضعد

 هيثةقيةحراص مثةلالدلا ةةسانتم لاعملا مساح متنا كاك اظل“ ةلرمعت افرادقعاو عسمرلا سات

 فيةكتو ماللارع 1 ؛(انلو) قالطالا د: ءهماافرصنا ىت>ةر :آرق 2 ابيك 0 3

 فوطعم( هنرضاك ن مالو ل_وهيل ءىلاعت هللا ىل د ب لانك ) ا ةةيهنا ل 0

 لا ىلد

 ةداراجصي و لسرتلا باح أجالط صاوهو ةيلاعل ةريضحملا لاق 5سانااءد- ةعرط# 7 ىلع

 دي_ىلاحب رب زةنربدد:_دطكو هودي لااص عج (نيكرم دااديدانصو) ولولا واه اههمم لك

 (كلذ هلع قي نم) مهنا ريكو موئاسو رصاو_خدارملاو في رملاوداو_كلاو ماخحلاو عاجلا
 ىلع قخال) مأروك ذملا (اذ-هو) ع رايةحيمقةحسسل أوةه. هذ هةةيلس باك ء اعل مهنوكملا

 ونهب وهطباممهيقح ردأ موةغال بلا تاقبطىلعأق ىه ىتاانارقلاظ فن[لمات )ل 0

 3 ايز هناحجر وهل _ةعوهمل ىععماللانواك توةلمهم اع ءاحلامضد (هملح عج - رنع ميكف ( ديعن

 -و قر رقنإك هللا نو رقك- :فيك هلوعك هل-ثىلع ل .هافضداعبتءالراعت ب فيكو هتوقو

 حيصفلا ىطاذملا عون ىقىأنايبااباب ىفإ 0 ومظعىأ( عداو لاء حو اما> ل مل ل همس ا

 0 ماد #تاوهثاك ذوهةمهع هول هيلع مزككالا عض ورع رع( ريمضااىف جب رز

 ىلطا او 1 لا رد_صمةريص4اوةلوصوم لان 0

 ةرطق

 ناب ق عساو) هلةع وأن يدلا ماى هثدش وهمنأت ىأ(هماح_لغىأ ةفخلا م 4 ع 2 هو نإ دك ةحشنو قو (نم ضيكسف)
 ةنطقمردق 9 ةرطعةوقب (تلعمزكملا 2 يصقةق 0 و)ما رمان ام ىأ (نايبل |



 تان - 0 ني ا نالا ىأ(هنا) ةهةلاهذه نعه ونىف( ثلاث هجو)

 0 ٍِء 00 1ءلاعتتا 0 0 12 مهالقنالعوىأ(ودعلا طر اكو):وشااىوءدىف ةعاسلوأ

 نب-:مواا نيرث هاك 1 هشلعو ىأ (مهبهنام-ثلاو ) نيكرم 1 راثن (نيمل_ 11١ ججديعت لءوىأ( مهرييعاو) ةنحموداسفيلا

 اهمودنو هلاناتو 1 ع اكادعةءاسلاون 2 نمل ى اذنك اسمع ب أه شدت ن د نعل محول ةءلانوذ ااوءاقلاب (ةنيفلادعبةنيقلا)

 فوق و نم ثاارع دك,تاوكلاامأو نأ ريسكت عسجتما مج وهو يملادبدشنوةمجءملا نيشلا مضي تامشلا ىاحما طبطو

 دحاوالب نوشا لا ءملا

 نيدو صمت نمل |
 حرفلاى هىتلاهبامشلا | أ

 |(ل-عدت) ن 5 اشر هضريمضلا(هنا) هفعضوهنيهوتن ايل(ثلااثه_جو و)ةداةنةريصت وةداقوةرطق

 نيدنأ» اان كرما ىأ (ن كرش ملادناعمو) مهرغك اورهظ: لن ذل (نمةعانملا ةداعن ه) لوو ءاند

 | عد مج ول: :نذلا ىأ ف يعض عجتاح فب (بولقتلا ةفمضو) فو صوأل ةق_لاةفاضا نموهف

 ءآهريسغل اعابتا لرش نم نيدناعملاري_غرافكللا مهبدا ردا( و)م4ناعذاالهلب مهمال لا كاردا نع
 اعاتب لوا« لءاف سئ (مهروفن) هيلعرمف:ف طع موف( نيدلسلان مةلهجلا) مهبدارملا
 ئثل أ ىأهئاهعتذ ةز و ؛هن مغ نز ول هل-هولوالهثمقل لاقي م هئاهذأو همهناذ [ىنعقي ئثلوأ دنع

 ةحسن قوودنأ اهيا
 نيت عفت اوكا
 ساجوهو مال فرفور
 قنمدادتراو)ةنامشلا |

 فرعو ىأ(ضرمهبلق ع 0 سلفتال خرط مي ىدهعم- عرقام_يق لما“ لاو ركنا لبق ىأ سومأتلا فاك

 ر-هظأنم) اضرأ ارد هيل ءىاعتهنلا لص ىنلا ىلع )نيةفانلاور 2ك. نء(ودعلاط#' !ده :)نآر لا مظن نمهئانث اق عقوام
 ةلع(ةمشىف دالمالسالا مليم يهل ةرذعلا ةفاعدالز ومال اجيت ةقب(ةنمقلتال) هل لمكة
 ىدحأ كمل ) ةدرال ريغ ده آحدمو ىوهلا (نءءل- ىا عا“ :انم عا ءراعوهامقاحلا ىأنمتدت أولم همنمدد (مهرع علوأ)
 ىأ (اسسةصقلا هذه ىهوهنام_شلان 3 راك ور انفك -_ اديدشت و ةمحعملانمشاامضد(مهتامكلاو) هلل
 للعلا عمّةمذملاو ن طال م 1( مقلا]ء-عبةنامشلاو ةخنلا فور هدلاب هاون نمهودعسصرا؟ودعلاحرف
 هذه ىوت] ةماعلا تئاصالا نمهللا منح ةمااسم نيحد_هب انيح ىأ ثدنأتلاءاهاهياتن ون ىنوةيدحل اةانلانوكوءافلا

 (لدعالا ةفيهضلاةباو رلا
 لقعلاو لقئللة فلا

 اح.دصىأ(كلذ ناكولو)
 كلاكتسا رك دباس
 ىأ (ش 0 ولإ
 هذهبىأ (اهب١ 0 مهرافك

 نيكل اال ءاتصتلا

 ةلاطتسالا ىأ(ةلوصلا
 اهب تءاقالو) ةبلغلاو

 لاقيف مأللا فذ دقو نيم او ةعاسلاةن معلا سوهاةلاىف لاق كلذ مدن مهم>ةمااءمهرحالا هيظعت

 قعدضص ندكأ ( ضرع + .15قنمدادرا و)ةين اليوعشك ملءريغواملع لمعتسا هنأ ىنعب ةنيق هئيقل

 ' قذي و هناساب (مال--الار ظأن#ث)ر كسلا ىلا مالسالا نءعجربرك ذامعمسو قد ان مرا اكا

 0 ->ل 2: 0 (دح أك -<لو)هناةي اوهنا بافضل هياءدرت(ةرم_ثىفدال)دتربف هنو الح

 ىوسايسم) ى م ارغلا كل: هصقىأ (ةصقل اءذهىف١ !وءيلعىلاعت هللا بصءاداعن مدحاو أنيثدحلا

 (كلذإ) عصو عقو ىأ( ناكولذ 0م ماهضةانةوابتك"اكرلةءاردو ةباور( لالاةفيعضلادياورلا هذه
 نيو- اك اىلع) ه- صقلاود_ هس ند د ىأ(امب) مهراقك ىأ( ش مما رقتدجول) ,هضعهركذ ىذلا

 دو ملا اهب تماقالو) هسيلعم-_هامومه *مأآ و رتىلعكلذباوتاو رهقلاو ةلاطتسالا ىأ(ةاوصلا
 سا رقرافكى أ (اولعفاك) )هللاىلا الرا نرتلاو ءموتهل [حدم ه.أب زيمأ ملا ىلع ىأ(ةجحل ا مييلع

 ىأ(ةجلا ياعدويملا ىأ( ءاقمضلا صعب كلذ فتناكىأ >) مدق: كم ويل عاهصقنيح (ءار ءالاهصقىف)ادانعو(ةرباكم)

 ةقيرطلا 000 0 (كدكو) اف هداعبت-اوهراكنالمال-الانمعوجر و(ةدر)هدهعبرقأ هناا فعض نم
 قا لاو رولا ارد_صم ىقوءدد- ثمءأب وةمدعداضوفات(ةيضتلاةصقىؤدر وام ارسالاةصقلةموار كذا

 ىنلا اذ_هوءوعبت انذال ه ' رباب سانا ىلإ 1 نانكردملاز مناك امواملسماع م .ن> ناك نك- اواينارصنالو جايدو 4 هاربا نأك ام

 قىأ (كلذىف تناك ى> 1 رسالا دق ىف“ :دناعم ىأ(ةرباكم) شد رقراقك اوركناىأ (اولعفاك)نينمؤلا لوملل 0 مأنيذلاو

 نوكينأ همم هوك ناكائءاوا رقك سح ويام هم 00 نكي مل هنأ عمو ةودادنر ابدس ىأ(ةدرعاق 2ء صا !اضءبل) اهيةركذام راهظا

 ديف دايس ولا (ةلستل ع وامىو رب(ىورامالذكو )اةلط متاداعلا قراوخ ىذَتعمو هوابعهعوةولابذك

 ناك-ةة::دملاىلا 2 رثنوك شما :ذ صقيا أو وهةكم ل-خدهنأة م دبدحت !ماعابؤر ئأرمال- لاوةالصلاةيلعهيا كللذو

 ىفارابتخاو مهنا اراجتما يأ سانا ةنتنالا ةلاذي مايل ايون رلاانلعجاميو يلع: لاق مهضعبل ةنئفا هلخ ديهنارب- نأ |مدعب هعوج ر



 انايرعسأ امى 31 هطاأ لاق كد ,>م ماهر ةءادصلان .اعاووذو مار ةكاددسملاا ءًارامهلنأو ئنيغئانملا ص ءدلاق ثيح مهما فه ص

 تصولىأ (تدجو ولةياملا هذه ن ممانعأ ةنمك :و ةرمشو كشرمغ نمهللأ» اش 0و نااهلخ دناناوةنلاهذها ولدت

 0 را هطلرنم
 ىأر ا1ةيديد هلا ءاص ف عقواومهنبءاضقلا هيف عقو ىلا ةسعقاولل, 1 وأ ىداقتلاو |١ | ءاضقلا : يعن يكمل نمغلاونيشلاب

 ا يس ا ء«ةاولا هند دملاىلاع .-رمتاوملار اة هرادصأ وه لد هنا مالسلا هيلع (تنكماولهثداحناهذه)

 دقو زيحيدصلا ىف ةروك ذهبت نطو مدت ارك سانالةنثفالا اني دأ ىتلااب مرلااذاعجامو هل هلو اف) لا ىفاهعوقو ىأ
 ناىلع | والك اولا تال ص متمجلا هوتكملوخدنةمهود صا لنيمل- لل ةنلقام.س عقو

 لاق ىب>نيملىلا ىلع ططش ا ومع اطورشهم د :طرشاباتك كلذ. ,م هه ةكول» اهلا ماعلا نمىقاب ءعجرب

 لطابإ ا ىلع مهو قمل ا ىلعت سلا لاقىلب لاو اّع> هلل 'لوسر تسل هللا لو سراي هنعىلاعتهللا ىضررمت

 ةملك امقدناعمنعىو ر

 ىورو(مل_بم نعالو
 ىوأوهو ماكةمن-ع
 هيف _ثاالكلذ ىف ةمكسلا ىلع فةياهنعىلاعت هللا ىذر هلافاسمأو اننيدىفهيدلا طعن لق لاق ىلا لاق ] ى؟ (ةفشتنبامدس)
 ىلا( ةيلملا هذه نم ماعاد الوز طراختلا ور خوري ىف ل صفع راع لعل اوم وضعي همهوتاكا ةقدلا رفقة

 را !هلوص نمل ذ ىلع .:رتادا ت>صو تعقو ءولىأ (تد- -جوول) رك ذامسد-_ساشعقو مضن (اهلطي ىلع لدف)

 0 ةدحوم'أبو وةيضدلا 1 نةم>ءمن غو نيد( توغشت الوقت را مهريغو م تناوشو
 اعوقو (تنكمأوا) رام ةمواطعملا(ةن 0 ل 2 9 ع ىأ د_صم هل ||
 ةناو رلا هذ هله نالط

 ا ا :ةوارش ىذ" الن اممالادردعو تم كماواةنداحلاقوتد_> وول ةنثعلا فل اقم تاق ناف# ىأ(املصأ ثاثتجاو)

 ىقننم غاباهيف:نالة غلا يمناك هالابريعف ىناثلااماو ركذامدوج وىلعةنتفلا بنتا رهاظلوالا || هز اهل: لا هاسا
 نءىو راذ) هيلع ناطمش أ طاستمدع مهتمصع قمااكلا ءملداملالا م هعوقو مدعل دوج ولا لادا فك شالو باردلا

 ىهتنب (ةف-ثتنءاهدس لسمنعالو) عملا اهيلا قانا ق دلت( ةماك اهيف)ةرقكلا نم (دناءم ىنالا نانا دش

 ىلع ث.دحلا اذهنكلاو

 (نيئدحنا لغم ضحي
 ىأ هددشملا ءايلا حاف

 ركذام(لدف)ةيذكموأ ةح رص ةراعت اهم 59 طد نمدولوم احا رخاةهشلا نماه>ارخاهم م ةماكلا

 ىدعك رد_صممالو هةلموملاءاطلان وك-وةدحوملا مضت ( اهلطن ىلعإل دام ملك“ ملوورتملا هما

 اهعلق ىهءردصم فا أممي كا د موةيقوفءانشم ءمح(اهلص أثاث" 00

 ١

 ىلاةراشا (نحلاوأ سذالا نيطاي_ثضءبلاخدا فك ثالو)اهةو ر“ را انااا ىف ةناردلا نع نيلفاغلا
 ىلع) كلذه- 2 راينا راما اروذلا نق رالللا“ اىفليقام ىنعب( ثد دااذهإ ءانمدئ ام ىلعهيسدايل) ةياورلا

 00 تاو سل ةونىأ( سدأ ما ةناورلابم_هلرم الع ذلا( نيث د | لهم ضد ىأ(نيءل لا ءافعض

 00 رالاح رد ىلا 5 اهم بسام .امىلعا ةمءلنذلا(نممل#ملا 2 تقلا بج ونام

 نآرقلا ل.ةرتبهرمأهللانا مصعد ةىلاع:هّللانا عمدلمم م ما: ىلع هد ديد !انأ 4 نا ىزارلا انلعج كادكو ىل اعلام

 نما خام سد نما الانمي هنوك لاحق هانا عقل نسدد طرت نا كتل ناز تب ناكر نبطي ارد ىنلكل

 هيلعهمللك نماهو:ظةهعمراقكلا ن ماند نمد جسدقو لسو هيلع هللا ىلص هتوصايك احح أملكلا هذه ىو ندحلاو سنالا

 نمممتؤرعمو كلذ لءةتارئاام ىلعهر ولا مهظفحم نيمل_لادنعلالذ ح 3 ٠ ملذاهوءاش أو مالسلا فرخز ضد ىلا مهضعد

 ءاقلاوةعاشالاهذ_هنم سوه.لعهللا ىلص ن >وأ متتاهاو ناثوالا مذ ندلءام لو هيل عملا ىلد هلاح 9 اول 1 خل لا

 روسو دوردبو

 ىلب «امهنلا خا 0 .5 هلوقو هند: مآ ىف ناءيدلا لأهل وةىلا“إإ.5نماناسراموىلاعت هلوق يتهموهوهبجشلا امومهرذف هواعثام

 لا 3 ردا دلوع اةروخنلا ردا ا لول عاف اهتاتا لإ طنا لقوم زبوهمهلل .ىأناطيشلا 1 6 .٠

 نآرعلا اذ 0 طوق اعا طادذ ان نازاعككلا فاحت رخا تيوب و
 نارعلا اد- اوءمسالم ود مم داعىلع هياعاو وشق مت مدنمئدد ىلا نار كر ىلاعت هللا ىذر درب ره ىلأ

 هيلعهللا ىل_صَنزد هلدومان ردا وءاشاو هيلعمهلج ناطيشلا نا اذه سو هرخ آىلا هيفاوغلاو ىلص هللال وسر نعهنع
 ةصقلاهذ_هناكلانمدقو ىلاعت هللا هجر ف صملا مالك ىقنيباو لا صرخ“ ىاسوىمتناكلذل مم هنا سو هيلعىلاعت أ

 ةياكلاءاهلاطباف ملسو يلع ىلاعن هللا ىل_صهماقم صن امامي سدلا مكس ةل لا ىف تب اثلصأا | نامزلا + [1نركج لا

 3 ةالصلا هيلع ةذعوم ءانا٠ :م ايافكواب ا الدمج :ًااوءمسنلا ؟؟دوثدحيس ان

 ينونلعي .الو ام منواضيالمهاباوكاباف كاب 1الو متن ومسلم ثدداحالا نم أي نوراذك نولا بد نامزلا : 1 يفزوكي مالسلاو



 تازئاهفنا) 0 وس ىف ةعقاولا ىأ ةيضقلا هذه ةخ. ىفو(ةصقتلاهذهدأو ورلارك ذ ذ)ةصقلاهذهنيهوتىفىأ(عدارهجوو)

 ءاندن ناالولواليلخ ءلوزختالاذاوهرمغانياع ىرتفتل كهل اا: .>وأىذلا نع ىأ( نب“ « .دا)تاداصدل كا( :ونسفيل اوداكن أو

 نانو هب ,اضراعتو ةههنأم ةاشىأ( و هرىذلا رسل نادرت نان , ”الاناناهو) نان" الا

 ىأ(ا<«فنا)ل_هغلا اذ_هافد- ةعىلاةروك- ما(ةصقلاهذتأو هرلاركذ)امكلذ ف عضتل( عبار

 نءذن د2 صل ١ وةذدقلا قكنوءةونىأ كه ومس د , ملا اوبرقىأ(اوداكناوتاز: :لاعيس

 ناندوك ذاانادن الاىأ (امهو)امهناربمدقتملا نمت" الا رك ذا ىأ( نمش ,”الا)كيلاانيحوأىذلا

 هذه ل الانا لِي ةهناالا هلاهجت نان( ءو راع ذلارثتا نادزت) تا الا ناناهدة>سىقد

 ىقناط.كا ىلا ىنءاذاالا ىنالولو سر نملة نماناسرأاموىلاعت هلوق هيف لزن ىذلاا_ءاوةصقلا
 رك ذىلاعتهللانال) هلوقب هلاه_ممافانمهحو نعد حمل مك فن ىفاتل زف ناس " الا ناناهوهثدنمأ

 ناالولا هللاو وأن اشلاىأ(هناو)هيلاحوملامنآرقلاىفهطاذ هللا ىلع( ىرتفي ىت>هنوذت ةةياوداكم هنا

 مهن حني(مسعلا) ل برات ىأ(نكربداكل) هامال لا هيلع لب ريخ نيني ىممأ لعمل حل دن

 ند "الاىفرو ذم اهنمضئامىأ (اذهنومضخ) اة وم ام لهم ملهنكلو ءم_هاوه عابتأو
 هوذ ارامل هد نال ,لامهيلع(ىرتقي نا نمهمصعهللا نا) هنممهفو«ياعلدىذلا (هموهغمو)

 ان وكرمويلا نكر(ف كة .اقمويلان كر ل ى>هتدثو) ل ةأيكه_ عواد .عودعولا]دسن ان 20

 هلوقو هل-ةنتدث ؛.لهنا|تملع دقو لوزنلا بد سنمهاعداام ىلعءانب نتن" الا ىءاررقتاذهو(اريثك )

 هيلع درءالةىل والا قدر طاارهيقن :ىلعل دي نوك رلا نمبرقلا ىفننالىزعلالصا# ناب ن كرب ى>

 نالىللاءتهلباهحر ف:صملاهعزاكن وك رلا سةنالللقلانوك رلان ميرقلا ىنهيلع صوصخملان ا
 م-هركع كَ وعدءاو :اك امد ءدهودارأامو مهل لانعان مصل كات كردأانأ عب تدك دقا باو لا

 ةديدشلاىأ(ةي هاولامهرابخاىف نوورب) ندي" الا ارك ذ عمشي د لاةاو رىأ(م هو) مولي ةدشو

 ىذلا ليلا نمر رقلال ب ل ءاادر < وهىذلا( نوكرلا ىلع داز) إ_سو هيل عهللا لس (هنا)_فعضلا
 ىولان م سداامله<هللاىلعب دكا أ( ارد :الاو)ه“ ”هصعو سو هيأ ءهللا ىلصهتهأ أ ىغلب وه

 كلذ. نممل-وهيلعىلا عن هللا ىلا اثاحوهرخ آ ىلا العلا قم ارغلاك إن مهو قى عا( م4 1حدم) هنم

 هيلع ضرع نيا ذ_مبْك م جام ىلب رمد هللاةنيح(مالسلاوةالصلا هيل علاق هناو ) ىلاعت هتلاهاج
 ىذلا (اًذ_ه: ١ رعسف:فطع ( ل ة.لام تاقوىلا عت هنلا ىلع تد رتؤا) هلهباوج ىف لاقذمدقن اك ةروسلا
 بدسةصقااءدهن' 5 ذىتل|(هياالإءو هفيدض) ابو وياعدشا لص منع ديصارلا مها يلا

 اهموهقم< رصدةن ال الاىأ( ىهو] .-مه1حد_ءهكرصت ىفاثي , ال .اقمهملامهوكرمدعنالا-هو رن 0

 (هلتستال) هنالاحل( فيك ة)ءتءاورو هل-ن :(عصول)ءةعض دش ىلءلد:ىأ(ثد د4 اف ءضن)

 هدب مالو هلي هان نكولو نآرقلا فاني امش دل ا ىفدر واذاف هيفامو هنأ ممل : اك فدصملاد دع

 هذه روك ذملا(اذهو) ءاندبإك هنءاوناحأ مهو مل مءاو رثيدحلا نات ءاعدقوهفعضد ك>هثدبو

 لح وزءهلوق ىثو(ىرخ" الادب" الا قىلاعت هلود) هياعلدام( لد ءزاهموهقمهيلعل دام" لا

 تمح)كب رك.الاوك عاد نم .هباو هام عه قرصوش ا هتمصمب (هتجروتو ماعهللال ضفالولو)

 نكمالو كلذ ىلع تبان كنابهملع عملو ٍ,دعلا قد رطو قمل انع كوؤرصا 1 كولضانا مم.ةقئاط

 و ةباردلاس سم ويلا هتوكر مدع نمىأ ( هنأ الاموهفمدض)هءاورلانمهورك ذىذلا(ادهو)

 (هن وندف لا هداك مهنار ِ ذىلاعت هنانالإ

 فيئيد)اززاكأز]] 710 0 د0 000000000 ب ب حبب ب 72ك 776
 (ىرتقي ى>)اوبراقك هجو ول هرك دانه هنداعا نع ىنغباممدقت دقو رح نبا هلافايك جم اللاعت هلا هحر ف ةصملا هلاقأك

 (هناول ئدعأ مل-فىأ

 ىلاء:و هناح.س هللاىأ

 ) مله تن ناالول) 2

 نا) داكد فهل ىورتو

 ل9 «ىأ( ميلان كو

 ل-.؟ ناد بترقد ملفه

 مقفل ءضدأ مهلا

 نومض) ئثىقحتي
 نصرك ذامىأ( اذه

 ناهموهقمو)نمتي”الا
 ثنانءهمصءىلاعت هللا

 ن كرب ل ىت> هت ىزتقي

 نكر 2 ن-؟:/ىورب
 فيك اليلق أيش مويلا)

 ءاولا(نو و ربمهوأريثك
 نووار مهب ىألاحال

 (ة.هاولام_ه رابخأىف)

 ةرككلا ةقع-طلاىأ

 (نوك ١ رلاىلءدا زدنا)

 (ءارتءال و) مهما ليملاىأ
 ىلاعت هللاىلءىأ

 ددعولاو دءولا لهدقب

 (هناو.مته حدو! مويلع
 لاف) هنا نوورب ءىأ
 (مالسلاو ةالصلا هيلع

 ام ل ريح هللا نيح

 د رت-فا) ادب تح

 مام ثل قو ىلاءت هللا ىلع
 همثلد افارتعاىأ( لي

 هر مالكل اًعيد_صتو

 اهموهقم عرضته بآالاىأ( ىف
 ةرضقلا هذهلدالىأ (هطص الر فيكي دحلا هباوروةيعطتن آر هلا ةلالد نال( حصول ) هعقدن و( ثدب دحلا فعضت (

 د ةوصعل ارنوتلابعا معو وكيلها لضفالوأو هىرخ "الاه" الا ىفىلا هت هلوقل ثم مهن الاهذهم ووغمىأ(اذهو)

 ىنالانبب ينملارءاضقلا ن 3 كولْضب نا)نيقفانملا نمىأ (مهنم



 : (سابعنبانءئو ردقو) موماعدئاعمهرشرر ةومويلا عج ارمهال مااونالائشنمكنورضبامومهسغنأ الان وامام ,

 سفن نال ابجوم مالاك لا ناك اذا ىأن كلام ىورب ( نوك«الاموهف )براق ىنءعىأ ( داكن آر تل ىفام لك )هريغ: متاح ىلأ نب اءاور
 لاف)هع وقوع ئندح هنو .رقمو لعفلا قن نع ئن هد ردم لعق: لو براق هلع في داك س وماقلا د ةعقاوملام دع ىل ءلدن هيراقملا

 اهفطلوم_هراصب أف طع قرملا د اك.ىلاعت هلوذاذكو امه ذبل ىوربوا#ب ىأ( بم ذيل وراصدالابس# ذب ةربان سدا, ىلاعت هللا

 ملعهدنع هللا ناوحتتاب”الارثاسهيلعل دي [ك د_>الهتلااهرهظامذا ث هيف (لعف؛ملوابيقخأداكأ) هناحبسهتلا ىأ (لاقو)

 ةعاسلان ءكنول ب هلوقواهاهتنمك ب رىلااهارك ذنمتنأ مقاهاسرعنابا 4ع ةعاسلا ن ءكنولكس هاوةوةعاسلا

 00000002 ل ل اك ك6 كارت« دو 106 نالوا 00021200 ىو طعس اال _ةاهاس م نانا

 امعقيالىأ(مهسغنأال كلولضيامو) رفا ىدىفتازئاهنال_هقوءوج ولا نممجوبهنعتمدق ازا صو 00
 مهسفناالانو 60 (يتنمتلل ا ىلا كلو مم 0 قدا ىف ل- .؟منوهالا اهتتول
 اهاةركذال اهب ريظتلااهرك ديدو صغعلاا ءاورمس |: 5 اسك روك لمهن الاىنعملمصعتو نءاهيفخأ داك آ ةنءالا

 سلو هددصد وهاسلاب ون:ءماداهش ءكاودو دس اف:صااق ى دمرتلاهرك ذب سي الاوذه لبرْنلَو 59

 نيثدحنلا نمهريغو متاح ىلأن باهل ىوارلاو لو جال ءاذبلاب (ىوردقو)ا«ركذامليصةةبةجاحا.ل اعاورو صتءلهنالل عقب

 فرصتامو(داك ) ظفلنم(نآرقلا ىف عقو(ام لك )لاقهنااممنءىلاعتهّلا ىذر(سابعنبانعإإ] ريدستق ةغلابإل هرك ذ
 . 3 : 0 ا . 1.1 || اهسحم وخاداك[ لاق وأ

 امناودجوبو عقيالىأنوكيالاموهذ خذ ىفو(نوكيال)ءدعدامنا ىل لديهريغم عراضم نم هنم ةءاابل هت [ىهلوناالذ
 فرشلاو ول ءلادملا و روذلاوءوضلاردقلإبا:لا (هقربانداك,ىلاهتلاق) عق ملو< راق ا ىلع لدب 5
 ريم لءافو لعافالءانيلاوةيقوفلاءاتلاب( سه ذترلو)هيلارظانل رصد سهذي ىأ (راصدالابسعذيإ ا ١
 امهوامهذرملو ةخسن ىو انئسلا ريمّص هلءاقست نوةيمدتلا عمل وهجال واني زو د رتةسلاراصنالا َّى ىءاريقحأ لاق.دقو

 داك [)ة-:آةعاسلانا ةعاسلارعأىفىلاه:لاق(و)#ه ذتلوباهذلا ىلع تفرش اهنادوصةملاوىنءءأأ دادضالا نم نالاهرهظأ
 نيبالاهنا دارملا ناك ناوس اعنا لاف كوهفةيث اهنا لوةيالهااهئاقخابدارملاناكنا (اهيقخأ ملعأ ىلا توهناحسهللاو

 راشأو(لعغيلو) ءاوقب راشأهيلاو لوالا ىلع ىنيمانه همالكور و و_كملااهانءءداكفاهعوقونامز | ىلاقو اذ_هداراامب
 ءافخ تلزأ اذا هتمفخأو هته ل ةء وهراهظا مدعو رتسئدا !ءاقدخو نم.نعملا نذهملانوفذصملا نوكيءقوسو_ءاسقلا

 ىريشقلالاق) هئايدنأ صل ضءداوياع علطاو سأنل ! ىلءاهافخأ ىلاعت هللا نال ني.ذعملا نيب ىفاننالو هلوقهنمودارأ ىدكداك

 هيلعىلاعنهللاىلصهتل أس ىأ هموق( شد رقهتولاطدةلو)ىلاعت هللا هجر هيل عمالاكلا نمت( ىذاقلا ديرأ ىأ اهفخاداكأ

 ةلببق(فيغثلاضي|هتبلاط (و) هانمدقدقورو وثم كلذ, موتيم-:بدسو«فمتباطو لاو || كري س2 نءامماقخا
 اوناك ىلا مهمانصأو مهباصن !ىأ (مهتمل ” اب لسوءيلعىلاعتهتلا لس (رمذ )ف ئاطلاب ةروو_ثم| (ىداقلا ىريشقل لاقو)
 ه«ناسجالاءودعوو)اهياعقشسفىفو(اهيلا) هجو دي وفي رشا (هسهجوب لقي نا) .اهتودسبعي 0
 هصرح م(لع_هءلناك امو كلذ (لمفاف) افامظءمارماع لابقالا نموولأ سام (ل-هقنا 5 , 0 26

 مل_سوهياعىلاعت هللا ىل-صذ رك م م-مةءاطوب رعلا ناءاىلع مل_توهيلعىلاعت هللا ىلص كا

ذ هو ةيد_-صعو ةم وك ثساسنلا دشأ نمم هلا عم م- مااا تقئليلو مع رعذا) فئاطلا لدأ نم
 هلوقب قامذم هرمأ ا

 0 راسو ةيبرعلا ىفمامالاوه (ىراسنالانبالاتو) ١وأهلقام ىلعلاد ميلا نك رتتدك دس
 مولعلا مهنا لاح وىأ(هننا ءالآو ودعوو لاهملا هريصمب تفل و( اهلاههح وبل نا)اويلعل متم رغأمع

 جصامىأن اك الو ةخ-ذ ىف١(ناكامو) ىرو رضلا لاحم ىقىرودلالابقالا ىأ(لءناةلعقنا) هل قاسدسد هءناسمالاهودعو

 ىيكف هرب وصتىفالةءوالقن ع_ينشلا ل عقلا اذه عبئرلا هيدنب لهغي ن اهريدق:ب سحب هللا ناك اموأروكذملا لا.بةالا ىأ ( لعفيل) هنم
 راشينيمساقلان بدري وبأ ظذاحلا مامالاوهو (ىرابنالا نبا لاقو)اهيآوةر وس اهجارداواهريسغوأ ةالصىفاه>دمروصد
 ناك مهرم-غو رازبلا اوةايح نبا اوىطقرادلاه:ءىو رنيةئامو نيعبسو ىدحاهنسرلدوحتلاو بدالاب ساذلا ملعأن هناك ىوحنلا

 لاههنا هع ىورءاد ةبالاو ف ةولا و لاك-ثالاو سير غلاو نآر قلا ففدصوةريثكلا فيناصتلا فذ ةنسلا لهأ ن ماني داقودص
 نآرغلاف دم هان ينل|: اسال ظؤح هنا لسيف رام دينا ساناريس فت نرش ءوةلام ظفح ناك هنا لب ةراقودنصرشع ةثالث ظفحا



 هثاعالبو نم رشعو نامهنسداد-ةسيرحنلادمءةلماىقوث نييفوكلاوحن ىفاسأر ناكوةقرو ةثامعبس ق تاوله احلا اتكوادح

مالوىأ(نكرالو) ةرقكلا ىلا نوكرلا ىأ (لوسر ابراهام)
 0 اميقمويل الا

 ةئاسالثو نن ريش عونا ةنسدادغبب رحذلاديعةليأ ؤونو نمتءامو نيعستو ىدحاةنسدلورمدعلا
 ا:وثنميرةءلىأ سو هيملءىلاعت هللا ىلص(لوسرلاب راقم) ةر وهشمةديه مدل يلج غيناصت هلو
 زءال ضنهياءاوناكام.مهرومأن مئث 1لالامامىأ(نكرالو)ةيلهاحلال_هأوةرفكلاهدعناك
 اهي: نانمزاجعالا لئال دىف فاح رحلا هلاقاماهيؤ ىن.ةح:لاور وه_كلاوهداكىفهرك ذامواهبسسلتل ا
 دقو قاهرب ون رطب هنالهث فمن ىلع ل دل ْئيدلا نمبرقلا قنالدجو عمل. ىلءادزم-ىف مو: ىلعلدب

 ترك ذةخن ىفولوهجمللءانبلاب( ركذدقو) نولعفياوداكامواهوكذفو ف ةرسعب لا عوةولنوكي
 ناالولو « كلان. وأ ىذلا نع كن و:ةقيلاوداك ناو هلوقىت هد (هن ”الا ىت-عمىف ثنا اءادي
 مسام (ءان كذام) دن ءةيضرعريغا وكلا وك رت(رخأ ريساغت )اليل قايشموملا نكرت تدك قل كامتدُ
 هرعخو مدن (ك إو هيلع ىلاعت هللا ىلع( هلوسر ةم دع ىلع ىلا عت هللا صن نمإ هلو قو هندب أد مم لو دوم

 اذا يةدلارابغنمريطامفا_هلا ىنءم ل دأ اق ةيدرلا ةريةىاريسافتلا ىأ (اهناسق سدرب) هلوق
 رومالاىلاعءثءد-كاىؤ لب وةاذافادح رعة-لك نعي ريع مث فا ةسءامفاك ق.قد رامغ لك ولدك

 ضخ ور ومالا ىلاع» محي للا نا سوه ل ءىلا هت هللا ىل ص هل 3أ5 ى رخأق الخال مراكعوةران
 هآوق ىعن(هباالا 0 ملكلاهذأ سم ما وفقالخالام راكم مل د رهلل' نارخ [ثدد_> ىفواهفاسقس

 ىلاعت هلع هّللا ىلص( هلوسر ىلع تما هللا ناالا) ىنضترب ريس: امين تبل ىأ خلا كنونتغيلاو.اكناو
 نودكساو هريغنودىلاهن هللا نمدو ل وهوة ةباس عندادعت نملأو مناوأ هيلع نمىادن الاءذه ىف إو

 مهمات وأدم نم هرك ذا عال ضةءاض 2 ارمأ هند هردصا نان عهظف-ىأ (هتمصعب لاهسقن ةمعنلا ىعت

 ه-:ممملط و مهعادخ نم( رافك-ل|هيداكا )هيلع مهامو وت آمذنمهيلعوهام ىلع (هايدث 9(

 هعاةياىأ(هتنتؤ نماوهارو) هب ونال ىلا مهرو «أضعب ىف م1ه2ةذاوم ل سو هيلع ىل ات هللا له
 ىأ(هويزام)ءانرك ذىذلا(كلذ نمانءارموارك ذاعاوب ربع مث رايتخالااهانعم لصاوةنتو ةيل»ىف
 ةومغأاماقع قوليالا-_عمدعب ىأدعيلاةه زنا ىءملداو مل_-وهرأ ءىلاعت هللا ىل_دهثناءمصو هئئرم

 فاسق نوههورك ذامال( هن" الا موهفم)هدارأ امىأ( وهومل-سو هياء ىلاعت هللا لص هتمصعو )

 مالكلا ىف(ىناثلا)هجولاوهوهلد واناو ركذ منايب ىف ىيرظا اوذخالا لع ىأ (ذخأ ماامأو) ريس افلا
 مدقتاكمجنلاةروسوءارقءانثا ىف لا قونارغلاك لت هلوق رك ذهناهيةوهىذلا ثيدحتا اذه ل ك ثم ىلع
 اهبدتع قب رطن مهل ةن( عصوا ثيدحتا)اذههيا ود (ماس ىلع ىنبم) هنع باولو هلي وان ىأ(وهذ)

 ىامداقتعا عوق وىأ(هتح نم) انظف -واناج ىأةمجعملاذ وةلمهم نيعد ىل ان هسياان ذاعأ د3 و)

 ىلا اجلا نمنالهنع بد يام هيدي رافىلعتلاوءاح:لالاذوعلا ىنعم ل صااوه:ءالضفائمهعوق ردك

 (كلذ نعباحأ دقف لاح نمكلذ) ةعصرب د7( ىلع نكلو)ءاضربالا :هظفحو اف وهاس ىلاعتهللا
 هر ربعو ماعأ سجمأرلاو ةزم-هلاب( نيملسملاةعأ) متل سو هياعيجلاعت هللا بصدح دم نمروك ذملا

 هننثمو ةمجعمنيغن(ثغا|اهنمدب وجان) هلم ءويْرنتمالسالا ىذتةمناىلا راش! هوحنوءاملعل نود

 نيمسلابه,:ة1لوزهملا ثغلا ىنهملص!ولوبقملا ىوقلا ىأ(نيمسلاو) كل وكرلا فيعضلااىأ |

 ءاباىلاعت هللا تدب” توبثاهودصق

 كيب امم لأ أول نم مرير ار ا ا ومب
 دب رثو رهدل ةردانش دخلا رسقملا ظفاحملا ىودنلاراشن نيد نب مءاقلا نيد تركب وأ ةيبدالا مولعلا

 (ترك ذ دقو) هب الا ّق

 ىنعم) ف لونة خس
 اوداكناوةبآىأ (ةن'الا
 ريسافت) كنونتغيا
 ةقيخسةفيعطىأ (رخأ

 هللا صن نمانرك ذام)
 هلور ةمد ءىلعىلاعت

 اهثب درىأ(اهئاسقسد 2

 رايغ نم رهط أم هل_صأو

 بارتلاو لحاذا قيقدلا
 (هن'الاف قسرلف) ماذا
 هللاناالا زاهأن عمى ىا
 هلو سر ىل-ع نا
 (امم هنيشنإ و همم عل

 ههداك) امب ةخسنىفو
 اوركم ىأ (رافكلا

 ىأ(هتنفنم اومارو)

 هنت صعد اور_صق

 هب رىلع ىرتفيا ديلي و
 هنومت ىذتقمفا 2 م

 نءاندارمو) هسلارو
 هاك ءانرك ذامىأ كلذ

 ةءاربىأ (هسهذن')
 أ هتمصعو) هتحاس
 نم سم ؛(ه_هاج

 موهقم وهو )بال
 هباتعلا_ايرأدنع(ةنأالا
 امأو) هيأدغا باحتأو

 قىأ(قاثاذخملا
 لكم وع مالكا

 ىموهت) ثيدحا اذه
 هةخسىف و(لاحلك ىلع نكسلو) هيه ىأ ( هتحح نم ان :زاحأى أ(ىلاعت هلاانذاعأ دقو ) هدانسا ىأ ) حصول ثيدحلا است لع

 (ثغلااهتمم وجاب نيملسملاةمئأ) كلذ ىلع ىورب وةحل "الا حدم نم هيلا بسن اع ىأ (كلذ نع باحأ دقت ف) لاح نم كلذ ىفلنكاو

 اعفدةربشلا عفدي ىذلا لوقلا ىأ(نيم.لاو)اعفن ىدحيالامم ف يعضلا ىأ ةثلث مديد شنو ةمجعم عتب



 وهفلوالا|ماؤامهتع ل ةئن ورع ءسق "امم لكس نارسة هنانث ا لأ ةم ىاملا لاف( لما ءو:دا ةىورام)هب وجالا نمىأ (اهمخ]
 كرابملانباهنعو اخو ىع_كلاوةمركعو دهاو'لدضا| نع ىور مالعالا د_>أز ارا ىفاسا رت | ىخابلا نا يح نب لت: ةم
 حمل اوبأىودو سايهب سدل ىفاستلا لاقوا ههريغودوأدونأو نيعمني|ةقثو قود_صوةنس بح اصردقلاريبكدباعزورخ 1و

 نايحنيالاقن امياسنب لتاقعناي- ني لد اةمهيلع سدلاهب_ىدحأو ىهذلا لاقي ذكسا| ىلا مسني لاقدن ميكو نع ىرمعنلا

 ىذلانآر-ةل لءنمىراصنلااو دوبيلانمذ> اب .اكنام>نب | لاقو ةقث ناكولهرب_سقت نسحأ مرام نيا لاق ل حذاا وده ات
 الوىهتناةئامو نيس +: ةنسنامياسنبل:اةمىونثءدكلاىت ردك ناكوتادولخلاا و4 يرااهبش ناكوممتك ىذاوف
 98 5 - يح 210 - : 1 ا تلا ىضاقلادارأ نم ىردد

 [نناةمو) هتج رثتمدقن روهش «(ةدانق ىورام )هروك دل اهيوحجالا ىأ(اهنخ) مده يركذاسم ريعتساف || نإ لضاحماو امبنم
 مهو ةثامو ني-سج لم قىقوت :مهرعغو ودل ااه هنءىورةقئاارسسفملادباعلا ىف سا رخل نا.> نيا

 هللا ىلصهنا) لوالاهنارهاظلاو بذك-!ايمهتا هناالارسسقم ث دكت وهو نام. ل -نءل:ةموهورخ آلة
 عناملا هيف قارغتسالا لبقم وذلا لئاوأ عمرو: ىهو(ةنس) ل تضرعىأ (هةباصأ ملسوهيلءىلاعت
 هلوقوهب لق ناو ىععالوهناوبمدقب يكس اعنلا نمةبب رقىهو كاردالاو سا نع

 ناو)اب ر لت قمو هدا-و

 يل ىت هللا ىل-_ك ىلا

 مون ىأ ةس>افف ةريسكو

 مدنلا ىأ (ةرولا

 (ملكل1اذهىرخل)

 ىلع )ةهالا حدمىأ

 ىأ (مونلا مي هءاسل
 اذهو)ه-_لعده_ةءاق

 ىينارغلاك لن هلوةىأ (مااكلااذهىرذ-) مجنلاةروس ىنعإ (ةروسلاهذههنءارق دنع) هيفليلدال
 روك ذملا(اذهو):د_دقيالا ماكي ى>هتبلغو(موناا >< ) لبد صةريغزممب وطنو (هناسا ىلع)

 نم ةلاح ىفهل.ثم)هنم عقينا (ملوهيلع ىلاعت هللا ىلص ىنذلا ىلءز ودي /اذا)هههرود_ص(عصاال)

 هللا هقلختالو )هبت ماني الءا: بعت مانناو لو هيل ءىلاعت هللا ىلد هءال مانمفالو ةظةي ىفال( هلاوحأ
 (ناطيكاىلوةسالو) هلاوحأ رثاس هل هظف موضع هلافايك( هنا سل ىلع) هناي رحد_ج وبال ىأ (ىلاعت
 ىالاأ طخ هفاق نيكو مونلا دض ثالث تاحدشب (ةغقيالومونىف) هلهللا ظفحم (هيلع) طا_فيىأ

 ىراسلايخامهسبأرملاو # همه ةينلاومونشيعلاف 2 ىباهتالوةكرعشلاةرورض
 «لةيرامهيلع لوةثىذلا( دمعلا عج نم)هيلا ىحوأ امتغالبلاهقي رطىذلا(بابلا اذه قهةمصعا)
 ىأ(هفن ثدح لوهيلع هللا ىلص ىنلانا)هنءباوحجلا ى(ىاكللالوقىفو) هنمىثىف (وهسلاو)

 هنوصلايك احمدي قطن ىأ(هناسل ىلعناطيشلاكلذلاةف )هب و هنري غنم هلابي رطخورك دا يفرك -ف
 (و) مدقنايكهيلاهبىحوأ هاو هلاقو -وهيلعهللا ىل ههنا اوههوث ىرديالوهو هنءارقءامش  ىقديهقطنو
 ةخسنىفو(نجرلادبعني ركيىنأن )هجرت تمدقتدقو ىرهزلا(باهشنياهباورىفو) عتوامادك
 يباتلا ىثرقلا ىىوزتغاهريغملاني ماه نب نجرلا دبع نيرك وأو هو ع. امدالاكو نجر اديعوبأ

 وبأهمسال يق هد_هزابهارلا ىمس و سب رق تاداسزهوهو ل وق ىلءةعب سلا ءاهةذل اد >أ مامالا
 هتدنك همسانا عيدعلاو نجرلا ذم ءونأ هدم ودهم مساىوونا الون جرلا دبعوبأهةننكو را

 هةين فو عل قادس (ا)رك ماو باعشن( تلو قونيعتو عبداةنسفوتو | نيون كور
 كلذ هتمصعل) ىلوالا( ةظفيالو) لحن كيملاذلو( مون هيلءناطوشاا لو -١الو |هناشةماظع بسانيالم (هناسل
 ىلاعت هللا نع غالبلا هقيرط ناك اميدديرب ىاطنالال دوةروصول هد هعملاورفكلا باب ىأ(بابل.ا دهىف سو هياعىلا«ب هللا لج

 ىتلاناراس رق هركذ قمسو ةثامو نم هدرأو تس ةنستامئاسلا نيد# وهو( ىاكل!لوقىفو)اعاجا( وه لاو د علا يجن هز

 ىحدلا لاواوهسىأ (هنال ىلع )هسفن ىف ىنملاىا(ناطيشلا كلذ ل.ةف)٠ رطاخ قرطخ ىأ ( هسة: ثد - مو هيمل :ىلاعت هللا ىله

 هناسل بع كلذ لاو ناد.كلاذنا ىاكلد ادارعز وكينادعساللوذأو الينسءايدنالا نموريغ هيلع ناط شال هلل ىله كك ملذا لداب ودو

 ةريغملا ني ماشه نيشراحا نيا ىأ(نجرلا دبع نب ركب ىفأ نع) ىرهزالا مامألا ىأ(باه د نبا ةداور وز هنايبب هناكحو هنود ى:و
 ىمسو هرخ" ايهريصن فكورمع نمزدلو ةشئاعو هنءىلاع'هللا ىضرةرب رهىلأن عىوربلوةىلعةعم_لاءاهقغلادحأ ىمو ْرْذا
 نايب نءاهسوأ هناسل ىلع ىرحاميق مال لاو ةالصلا هيلع ىنل ىأ(اهسولاف)َنيع بو عم رآةنس قوت ةحسلاةعالا هل 49 رخآس ها رلا
 ا : هلوقرهاظو د دو هلاقم ىف ناطيلاءاقلاو هلاح

 ىالالصأ ىأ (عصرال
 ذا) ةظقيلاىفالو مو.لا

 هللا ىل ىذا | ىبءروحال
 (هلثمل دو هئلع ىلا
 ىل)هيناسسام لم ٠ىأ

 تئذا( هلاوحأن متل -
 مادنالو ءانيع مانت
 ءانالك نافاضإأو همأق

 ادهرئةهيناع حارتو

 هيدنلا ىنلا نمرو صمال



 ( ىأ(اذه لكو) لاقاذإو م“ ا !
 9/ )ر رقتلاربدقت ىلع هتوالتءانثا دلاق لسو هيلع ىلاعت هللا ىلصىنلا لعل ليقو) 1 7-20 ةقيقح ىأ (هتا...| لعن اطيشلا هل 2 0 0 اغلانمىأ(ناطيشلان .ئاذا ارق ئاذ,ربخأ املف) - و اوة.سوسو نم ءاانالدامهذ مئداأ: هاه. 00007 0 ١

 221 ا ا ااا ا ا ا ا ل ما ا 222

 رح اك ) ذاسءالاق )هب قط اميفدهوهسفرعىأ(كلذي) ريخأةخسن قو (سحااملف) كلي ىرىذلا (كلذاءالاقاهب قطنأممق 2: الز 3 5

 دوق نا)هناردوةباو ر 2الااغن[ل. كا فروت دما(

 يد - 3 2 ءاانم (١ | : هأأ . د
 عنل هري_غب ىحولا سدل يق هةطنو هلوةلايك احم 3 9 ١ 0 ا ا 3000

 000 0. 5 و 56 5 3 6ع 6 هم . 7
 ينال 5 ا ا بق حيرص هنأ ل ىلع هلو ةق ل عيا عهطلست نع هل ىلاعنهقل عنامالهنالارظن هيفنا ل يقافمدارأ ام عر (متال يلدز رشي ىاةيدشنل تلا

 ىتاس ةادهوهم ءيذك اماريثك_:هتعردصب ناريغ نم هلة: لامهيلعن طالوت 5
 مف ءض نع ةياذك هلامعتسا نيقنصملاةداع لة ا 1 0 0 ل 3 ردا ءانث أى هلاقم_بوهيلعلاعت هللا نمىحرتلل ل_هلوهتانآ لالخ ىف هركذف 0 0 1 . ءامع ل ع غلو هيلع «ت هللا ىلص ىل_دىنلالءل) رك ذاعباو ا ىف(ليقو) هلدج 0 م 0
 ارقالا لعمل ىأ ى ثم نع ىنث ع.جمانئاوهعمن

٠. 
 -

 ور ىل مهاج ىأ(رب رقتلا ريدقت ىلع 1 5 . .

 ٍّئ كك 4 3 ٠ ( 4ع عءىلحعش ئثهل+ادؤ ىوطمدرعبهيؤوهامهمشق 35 1

 اخير كني ورش نويل تادككلا قب ص نادر :مهخيبوت ىأ (رافكدل خيب وتلاو) رزه ىلعامتءافث ءاحرو ولعلابأهةصوق اتدالاّةداءوب 1 يا 5 5 ضخ
 نسال كلو بغياب لاكلاق سيك لومناع ل اذال تنعتياطبأ اراك ا ليقاسةمهنم عقو لطابرمأ ىلع نيب وتلاوةحلآ نوكس: نأ حلصتالا مااا موتطمشي 200 0 يي نايرارقالا ىلعمهلجدارملاليقو ءازهتساو كج
 ةكهعمماهفتسالاةاداري دقت . نسب لوما لا حله 1 اراكا ىم_سناىرح هنا

: 
 يراها لبو هلع تانلع الك( 7 ةك) 0 سلا ناووهوماهفتسالاوهوتب | رو 2 ع رذامناو َ 7 0 0 معيزادعإ ل كح لوة”ناكلولالضاةوهق عقب تح 7 اا 0 0 كاذوأ هحدما ذا كلة متم روتماو 1 5 0 هدا ظ ل سد |ودو فاعل . 78 1 هادارب دعب

 و قةهءدط ب ل 5 0
2 - 6 

 قالك هلثمنهءىرب هنالمف خس ردا را 0 اذه نكس معمم ناك
 يل ا يل يلا 1 ,اهةصوقهموقاهد هد ناك ىتلاسك. اوكسال

 هلبقىتااهن"الاك ماهقتسالاةادا هعمر دقمأ 0 00
 ةالصلاهلعلمأا داهعمردةما ذه ىلعو يف نورسقملااهرك ذ ىلا (تالو ءانلادحأ ىلع
 لدم الا هذهىف هنع هللا « دق[ئكمهريبك هلعذ لب لاق مها ان انادح لع 0 ب مالذلاهياعميهاربا اخ ناهدوج لل نوعج املفاهربك ًاوهامتصالااهرمكتفا هيلع لخ رانج عريب ك هم لب) املاح مثمهديعف نوعمتا داك نضر سلا (اذه 0 ص 0 0 ذمرخأ ل اوقأ هيو : عليا“ اىأ( هلوقو) اهرك ديلي وطتلل ل ا الر فلا فذ 0 أ ىلع)
 موو ىذلا همالكو مانصالا مذ ا ند نا ا ىجوأاممانصالا (خيوتلاو) ماللاوتالصلا هل: دلع لعفاكد 0 ةققولاىأ مذ نمإ_سو هيلعىلاعت هلا لص غ رفالملا 00 0 اعلا ضف رام نتصل (تكسلدعب) ةدابعلل عل ديالو دبعامناو 0 هفتنأاولاقهوأر

 : و مانصالامذىف هللا ماك ىأ(نيمالاكلا نيب لصفلا ناسيب) دعن (و) مهته مد
 0 دارا لك لدي لني ريزز» لصقل نان عين يكن! رووا 23 (و) م6 !مديمه
 ( عام مالا

 ربدقت ىبعو [هتعص ىف ملا اىأ

 راكنالا مايقت سا

 لك دف 2م دوصقملا

 نايرارقالا لع_طاخخا

 اا عفنيو رضي ىذلا
 راهةلاد_>اولا هلالاوه
 رافكلل خيبوتلاو)
 ةيلع مهاربال وقك

 اره مالسل او هالصلا

 ىلع) فر ل ثم قول اوأ
 قت راندا
 هلوقك و)تالا كاك:

 (اًذه م_هريبك هلعذلب

 هن دو-لادجو ىلعىأ
 صيراعمنمىهىلا
 نع ةينئغابيقثمالكلا
 دعد) مارملاةبذكلا

 ةهفقووهو(تكسلا

 هراتخا يك هلعقىلعةقرطا

 فو. ةولا ٍبابرأض عد
 نيبل_صقلاناسبو)
 ىباسلاىأ(نيمالكللا

 نيبهبناور قد قحاللاو
 ناىلا ةزاشا نتملكلا
 هلعاف هل-عفليردقتلا
 ىذلاهلءافوأاةلطم
 ادتدملاو مث هنوفرعت

 لعحو اذ_همه ربك

 نثلانماذ_هىحندلا

 انيدنل ىز_عءاملاقو
 هيلع ىلاعت هللا ىل.ص

 هندبىأ تكللادعب بو
 مث) هلوقهديؤنب وميلا ىزعامو ىلاعت هللا مالك ىأن يهالاكلا نيب لهغل ا نايبو هل قهال: امني و 0 9

 نم سل هناو) مهوةملابيغ.فواعدرغنو مهوقلاحيبقتواخيب وت هلاهاسما هنا نم ىأ (دا را 0 ل ىلعلدت هةقمل ووو هع ص 117



 ىلعضرثعا الو) نام 5 املا يرعلانياوأىنالتاباا ىأ (ركبونأ ىذا ةلاهركذامدحأ)و هرةد.ضه حس قو لو ا ىأ(ثهو)

 ىفد رذاكدنم( عوامريغأ مذ)هن ع ىلا لب قىأ(ىل,ةمااكل ا ناكد ذا مي لطب «مالاك- 0 0 نك نا يوزع

 ىلاعت هنأ صهيل ىزعام

 ىأ( ا :ع) سو هيلع

0 

 (نيققحا نمهريغدنعو)

 ءاملعلارثاس ز-مىآ
 ىلعْنيقةدلملا نيدهتغا)

 ضر فئآ (همه 2

 هللاىبص ىلا ناهعودو
 مكناك) لسوهياعيىلاعت
 لئرو هلوةبىأ(هنردرعأ
 لتربلال_مرتارقلا

 هأرقي ىأ(اليثرت نآرقلا
 ىالالصقي و)السرتم

 اهب و ىأ(الي_دغن

 (هنءارق ىن)اندماتيدت

 ام)هندو-:لك نمكأ
 ىورب (هنعواقثلاهاور

 ةشئاعنهفهاقما لاق

 هنءارقن-ءتائسدقو

 لعل نااهعماسدارأول

 نكميك) اهدعلاعفورح

 كال ناطيشااد- كرف

 لالجىأ (تاتكسلا
 هسداو) تان" الاووالم

 هدحو ىلع هلاضداىأ

 ىقىأ (اسمبق) ءافملا

 ءانثاىقوأ تانكشلا
 نمهقلتخاام)ت آارقلا

 امك اهمتاملكللاك ل“

 ىلاعتهللاىفدب كلاةمعد

 هتوص ىأ(مسوهياع
 ُ هعمسا ثينكل] هل“ هو

 نودىأ( رافكلانمبرقىأهي اااندن )عام تالاوأ عامسلا نع

 لد وانى ىأ(هليوان حج رتي ورهظ»ىذلاو) نيةكاس ىأ ني 5: اقهللا وموقو 4

 ارك ذ)لاوتالا ىأ(امد>أ)رب رقتلاو خيب وتلا نمرك ذا هنءارقدانت "اى هلاقهنا ليةامىأ ( /وهو)
 لوقلا( اذهىلعضرتءنالوامهرك ذمدة:نايكلامامهوىنرعلانباوأ ىنالت ابا!( ركبوبأ ىذاقلا
 ناك)مااك لاا ذهوأ لو هياعيللاعتهّنلا ىل( هنا)ام ية لو جلل اع ءاي(ىوراسب) ىذاسقلا لاقىذلا
 مالكلا) ةردشا ىل- .ةومالسالاردصىن (ناكدقفإ)ا جا طبيفرك ذالونآر ةبسدا مالك وهو( هال هلا

 ءالصال ل طبمريغو ع عرشلاىف أ (عونمريغ)هنعىملا اليقىأ مذلا ىلع قم («٠ لية )ةالدلاق ىأ(امذ

 حجرملا ورهلظ: ىنلاو)ن ماس الث الم امرت عاام هالات ضر ؟الم 0

 ركب أى ذأ ةلاد: :عىأ(هدنع)الوأ» انلةن[كىارقلاهرامخاام و مألا انقل ؛وأ" «ىأ(هليوأ”ىف وأب

 000 7) ضر( ىلع) ثيدحلاو ريسغتلاو مالاكسا|لهأىأ (نيققحم ن نمورع-؟ع ءاسنعو)

 هنرورع امكن اك اة هللا ىل كى الانا) كلدب ؛ىدن هنو و هما عىجلا هت هللا ىل هدنمهعوقو

 قوهرلادعتسا رمغنهةدودةءارقلا ل ترعااوال.كرت نآرقا لتر وىلاع: 00 ءرتنآرقلا لرب

 نيرخاتملا صعب ف" اطل نموهقار وأ وناو>ةالاك جا اقم ىأ ل :رمرغت كم دوق نم "را للعلا

 احدلا لا ذأ تت حمص: رط © هرغثو هئمح ىذلا ىدقأ
 احلفملا هرغت تنأر لهك * قءامىرادبرقعمهيملام

 هنوالب ىفةح_سنىقو( هنءار م هوب :(اليصقت) اههمفدملانهنآ عج( ىك الال دهيو)

 هنءارق نعت اث هد ةواهحء ىلا أع هلي اىذردشت 6م اوك (هنعتاقةثااداو راك )اممدب فيفخ تكس 7

 ام اكرح ن ْن .نواهقورحد ودوام“ هينأك !اهدعهقورحد«.نا عما سدارأولم داخل اومالصلا هياع

 هراظاناوهيقرتودص رتو ةيقوقلاةاخثلاءاتلاوأن ونا( تانك اكل: 1ناطر.ثاادصرت نكميف ةلادمو
 ا فواطعهرد_كمنب“ :ا وع (هسدو) ةءارقلا هلرت ىف انآ الاعب ه2 ةكسوهققو قرم :ىأ

 لل تلاد سدلاس غا رلالاو_تدأ اذااسدهسدلا-ة.ةية + هتاتكس نيباميف هلاخداىأ

 ا ةادخاام) ةءأ رقلاىف (اميذ) ساسد قرعلاه: *وداقدالا يذلا لكلا كالا نمبرعود

 ملسوهيلع هللا ىلص (ىننلاةم*ن ايك ام )ا نايب(تأ ةاكلا ال َْن هز هند اوءعمهلو دوءامو هارتفأو

 عمسو رصد وب رمض' ءانغلا ىف ثنو ءاهجةدس -اولاو ىف مالك لا نك كتوةكرحم مخ: | سوماقلا ف
 هلوقك افرعفو رعملاوهوانهداركسسلوءانغاا ىنععزوكسو ألا مالك ل ىنععانهةمغنلاو ىهتنا

 م سد ريغ و 00 مغ رغب برمدا

 مل-سو هيلعىلاعت هللأ ىل همهم رق ناك ىأ (هعمسإك ع :<)اةاطمتودا ||: ههيدن هر هنا ارهاظلاو

 ه«_يلعىلاعت هبا ىل هى هيوالا ن نوعم له دع نم ,مرمضالا( رافكلاان نمديلا)ب رقىأ اند نيرة

 هتودلا يك ا هيوالتىاهسدو ناطيثا اهلاة ىلا تاواكلا | :اونان ىأ (اهونظف) مجند روس سو
 ها , وأاهمهعطنل هلوق اهأعح نا ارغلان موالتامم ىأ سو هيلع ىلاعت هبا ىلص )هل و5 :نه)ىرب رالوهو

 ىأ(كلذحد_ه.ملو) قفاوواذتهلآحدمهنا اولاقواهو رهظأ ى أ (اهوعاشأو) دسافلا مهداةّدعا ىلع
 سدد , لو مهداةمعارم ريخا ل (نيدل ملادنع) هلاق سو هيل عملا «ت هللا ىلص هنا اوعاشا و ناط.كلادسدام

 . هلوع- ةلفاضمردصالافمدنلاةروسىا(ةرولا)نيملسملا( ظفحم) هي 5لخدا امهريغن نآر هلا مويلع

 رس ير ل ب ل 2 222 وص مم جيج ببص 7 7 جل ير ل 227 يمحو حاج مدح محم

 لبق)
 (ةروسلا ظفحم نيمل ملادنعلالذ حد. لو) مه > ءاهو ثفأ يأ (اه راك مضلل لا تاز دى :ل!لوقنم اهونظف) رارنالا

 مجنلاةروسمهظفح مدس ىأءاملاو ماللاب



 (اهب معو ناثوالا مذ ىف لسو ههيلعملا «ا هللا ىلص ىلا لاحنمموةقدتو هلا زن امىلع) كلانهامنالد.شلا سد ل ةىأ ( (كلذل+ة)

 لاح ىف ةماك لك نوك دعسو ع غاتاماكلا كلت ع جهر ةروصت» ال لا نسأع نإ قالو (هنمفرءامىلع) هانا هب .ءوىأ

 هيلعهلعةوىرخالا هلا كا .اممو ىزعلاو تالالا هأرؤ ةأ هلوعي مان- ..صالا هتئمذ مومال- !اوةالصلا هيلع هنءار :لعر ١ هنارهاظا|وةتكس

 زارب الا نودرافكا١اهعمسو هل اكلت ىقلأو ة ه4ص رغلاناطرشلا زهتت اقدر وأ هلغشوفن مضراعل هل“ ولم ةثكس مالسلاوذالصلا

 لال ه سد ن مهنكم:ب ليدس هيلع هلناكنأ طي_ثلانايهناذيال الى ذر عرب غلوقاذ هنايْنيةةغالوةدرو ىكدلام هونك سلا ذهو

 ةصقلاهذهتوشىقلاطأىراخملل ه>رم *ىفىفالةعلارحح نبا اظاهمما ةءاخمالسالا نسي تأ قالو اذهىبتناهن رمالك هنوالت

 ناطيشلانأل» : والاف ليتامزس>ااذ هواهلن و 5 نمذب , الذ ةءضقلا لصأ ىلع لد: ةدع رهةريثكرخآ اقرطو ةح ىصاةرطاسمل ّنأو

 نادنأ 28جسو مال_تاوةال_صلاةياعد] نطقت لو هناك كتي كلذ ىقلأ

 15100297 101919757: و... "20177 دنت 1 ال “125191017779500. 6 ةت90 ت- ل تاك دافع م

 ١ امنااوماعو ظهح هدم( هللا لْز :أام ىلع) ههدامأ ةهسدو ناطوشلا قالتخا لق ىأ(كلذلق)

 ىلا لاحن )نيل لاى أ (مهققكتو) ىنعمواظفل هلءانسات 2مم لع نم ئث * ىف جولا نم سدل دوعاشأ

 0 نهوأ ملسو هيلع ىلا هد هللا ىلص (هنم فر عام ىلع امم ءونادوالا مذ لسوي .اغىلاعتهنلا ىل اص

 سداهنان ملي قام عفدن انهيلا وأ مالو هلوق نمسله نا ىبعةعاقلاةنيرقالنامءاذهو تنوي ورك ذي

 ةدعل ىقار ةلاورات_+ اهنا كلانذب دوو وهنمسلامهالتاموهمالك قل ادب نا نكم:.ىت>ليدسناطيشلل

 ىلإ 4 بةعنيد همم اهضعد ىفو خسذلا لجىف اذك (ة :ةءنيعدو م١ ىو أ( ىحدقو) دنعاياو رأا

 نءامهتدبا1ةفاضالاو ىل_بوهسي ءاعىل عت هللا ىل_ص ىننلا ىزاغمىفهغلأ ىذل اهنا ك قىأ (هىزا راغم

 ظذاحمالاقو ة“ اءلاةخسنلا ىلعءاونرضو ىثاو 2 ىفاهوددكو نوال ->روةسالملا

 ىور هك زلال ؟ىومس اء ىلأ نب|ة.ةءْنب ىدو هوهو ه.ةن 5 كالا مهناىلحما

 حد أن مدن زاغمو4 + بلا هل رخأ وه امونيعدرأونيثثاو هأىدحإة' :سىق ول ةقب تلا وهو ريثك ى 1

 ةقاحم_ممدحاو لكل نود *ءاهةفمهاكدالوأ ةرقعأو ىموم هوخأ ةبةعنيد عوشللام هلاقاك ىزاغملا

 وح ىأاذ_هو ف ةخسنىفو (هو)ةروهثءمهجارتو ل_وهيلعىلاهتهّنلا ىلصدللالو هر دج سميف

 هنال يةناوهيلعمهعدأن نمةرثك و نيةقغا ن ءهلقنلهما اام ل ىهيقو هأ 1 وها من ةةغان مهل ةنأم

 امءا 0 اهدا ناطيد كلا ةلاقمىأ (اهوعمسد ؤنيملسملانا)ةيقعنب ىدومعأ(لاتت]

 ّ ءعشب لوهوعاش ثأن يذلا مهمهناليلدب(نيك رشملاعامساىف) عاش ىذلالوةلا(كلذناطيشلا ىف ع

 ةردقالذا ل_ءادالب ؛ىوءداهنا نهليقافكلذن م عنامالوهوركسناوم-مممريثك ىلع قخىت> مهريغ

 ةخس قو ملمرع رغدخاو ل ىفمه«منوادل اة هو طققنيكر هالهئاَقلا ىلع ىلا عنها هنعل ناطمشلل

 ءامب وةلالج رول ةلاوءاور نويعلا نو «.ةىأر ىلع نو «م < ةعاسج بغارلا هلااكوهو (مه' المو)

 نم)لقنامةباو رىأ(ىورامنوكي و) هوللبقي وهوهقفي ناب( مهبول و) نويعلا "العن الفل قهنمو
 هللا ىل_صهنزحامنا ىأ اهرب( ةعاشالا:24) هلوذ مناك مسالنأب: وت واعت ىلاعت هللا لص ىننلا نزح

 نهلثملاف لة هنالدعاشالا كل نمةل_صاخما(ةرمشلاو)“ 'الذهعاشادرخ ناك ل- وهما عىلاعت

 رك ذامامأو مانالا نيب هعا ثافدرهغ

 نيرثكالان| نمىوغبلا

 ةناشل ىلع ترح اهماىلع

 هررتوهيلعهتو اوهس
 نسا وأ 2 هلا

 هنعولةنامىلعىركملا

 ىلسلا ةيطع انحش

 ف كللذ حدال هنأ

 ريغ ند ةنوكلةمصعلا

 *.ىترملا ةكرحك دصق

 ةلرادااس>اصهدر ل5

 ل 0 اننعأ نم 7

 ناطلاءارحا لاقش

 هللا ىلص هناا ىلع الذ

 احا كاعلال
 لد مل تل 2

 نالعن“
 ىلءردشيال ناطء-كا

 كك ةوره- ىدىذللذ

 ىرحهنا:لو لاو ىلوأ

 زي انابل لس د: |
 هنالاضا أد ودرع َهل-ةغو

 ةلغقلا هزه لثمز وال

 هل هدع ايعمالا

 1 تت سس 2 يدلل 22772ا يري أأأأأأأ# # أ##خ#خ# # # 2 0 ي0حييماتساللال ب

 ئنلا نمز ماك: ناطي_كلا ناكولاق فالق_علاهراتخاامراتخا مث هلوقىل_ءدامتعالا ل طءلزاحولو حولا غيل” لاح هيلع
 ىلاو سانلانممويلا عل بلاغالردب موبلاقو لةةدقاد- ناالأ دحأ مويىدانهنا ىور دق: همالك عمو وهيل ءىلاعتهللاىلص

 ريبزلا لآ ىلوموه ىاحن لاو نيةقغان ءرذامو* ىأ(اذ- هو هن زاغمىف) شايع ىفأن ب ءاىأ(ةيقعنب ىسوم ىخدةو) ءلراح

 هلجرخأة2أ كت هيلا + ونانايفسلاوكلامهنعو ناخوةورعو ص اقو نبةمقاعن ءو امعىورريبزلا جوزدلاخمأىلوملاغب و

 دم خسا |ضءبىف عقوو نود د ءاهقفدالوأ هلو ة قل طاودلع ىو سذأ نيثالاممامالا هلا [كىزاسغملا عصأ هن زاغموة عسل |ةعالا

 رود-ص يأ )م وأقر نيكرشملا عامسا كلذ ناط.-كلا قلااماو اهوعمس مل نيمل ل1 نالاقو)باوصلاود لوالاو ةبقعنيأ
 ةممشلاو ةعاش الاول لسو هيل ءىلاعت هلا فصلا هزحنم) رميأ(ىورامز وكيف) نيك املا



 ىقناطيلا قل ىءاذاالا ىأ(هد”الا ىنالو لوسر نمشا| بة نمانلسرأامو) ةيلست هذهىف( ىلاعت هللا لاق دقو ةنثقلا هذ_ه م سو
 الاب اتكل نوم اعبالىلاعت هللال ات) ةوالتلااهانممةينمالاوأرق ىأ(الث ىن-:ىنسهذ) هتوالث نمسداام هتءارقءانثأ ىف ىأ ايبا

 (ةوالث ىأ) ةينمأ عج ىهو (نامأ

 ىأ ناظيشلا قابام
 هديلق ىأ (هبهذي

 ليزب و) هراياعامدعب و

 ىأماللا حتي (هب سلا
 لطاسلاب ىلا طاخ

 ى(هنابآ عو) بس
 هللا كد مث لب زمتلا
 أبيقس و اهتدثيىأ هتان
 وهدي الا ىعم ل يق و

 هللا ىل«ص ىو-:ال عقمأم

 نم مل سوه _اعىلاعت

 نمئثانلا ىأ (وهسلا

 (هبتنيفأ رقاذا) نايسنلا
 ىأهينتلاوأهاشنالا نم
 ركذتي و(كلذل) نطغيف
 عدحو 09 كلانهال

 وف ) ليواتلا(اذهوهنع
 هنادي" الاف ىاكلالوق

 ىعاذالاك 6

 ىدل(هقت ثدحىأ

 فو) وهلا قد رط ىلع

 نب ركب ىنأ ةياور
 ادهو (هون نجراادمع

 نايسنلا قب رطروهسلا
 ناسنالاىل_ع بلاغا
 ه-:مهزاوج ىلءاوعجأ

 مالسلاو ةالصصلا هيلع
 كئرةنس ىلاعتلاقدقو
 هللاءاسئامالا ىبسنتالف
 ةءارقلاقوهسلا|ذهو)
 هرودص ىأ (حعصياقا

 سدلامةدايزو)ىفابملا ىأ(ظاقلالا لي دبتو ىلاعملاريبخ:هةيرط سدا ..ف) ماللاوتالصلا هيا عنع

 هللا -:.)ةنالاةيقبىفىأ( هلوةو)ةءارد نعةيلاخةءارقدر كت ىأ 0
 اج

 نمةئداحم |(ةنثفل ١ هذهبدسإ) ن«(و)اممةئشانلاةوم كال +أ نمو ةعاشالا ل>أن .ىألخ ع

 اهذهاوعمس نوما لا ناكاذاهردةتر دقملاوثسن عباوجاذهو مال لا هيلع هنمء ىرب وهام عودت
 هذا مان اطيشلان ا ةومشلا هذه نعباوكلا دلو ملسو هياعىلاعت هللا ىلصهّنلالوسر نرسلف تلقا
 دق وزا:ها34ةبسانمالذمه وناك اه امك ملسوهيلعهللا صا هس مثهنهذب تقل عق مهتما هعمسوناال و ةلاقحلا
 كل.ةنمانلسرأامو)هلبةاعءاقام:«سدلواوياعمااكل اوت نما ذهو ةصقلا هذ هيف (ىلاعت لالا
 ىناثلاورك ذينا نمرهشاموماعمالكلاور وه.ٌثمىنلاو لوسرلان مب قرقلا( هن” الا ىنالو لوسرنم

 ىأذي ”الاهلوقوكلذري_غليقو غسيلبتلاب رمأوهيلا وأ ل و_ترل ار هيلا هللا وأ نملك هنالم_عأ
 راشأمأ ميكح ملعهللاو هناي آ هللا < مناطيشلا قايامهللا خف يق هنونمأ ةد كلا لأ ىتعاذاالا
 ىلاعت هلوقهنعور دوا ا ىنععىبما نملعقي هانعملصأ نال(الت ىعىنعذ) لاقفهن الا هل هرم ا

 نسؤالانوك-او هرب و-صنو سفنلا ىفئ درب ل2: هن داربو ةينملاهنمور دقت ىأى ينم نمةقطن كيملأ

 دها هلاتك ابذكى أ ىنامأالاباّكلا نوملعداليلاعت هلوقل بذكلا هءىمساس4ةقيةحالاروماروصتت
 مثرثكالا فكلذك ين-متاانالهلدو+ والامل ىذا ىرجمارحاف ى-علل ةفرعمالبةوالا ه رم-غلاقو
 رعاشللافاكال: ىنئىدخهلوقب راش هيلاو# رالتلا قاطا لمعتسا

 لسرىلعروب زلادواد ىنع « ةليالوأهللاباتك ىع
 ةير ولا ب اةكءاايدار_ااوه-هج وت ةرعدتو (ةوالتىأ ىنامأالا ب اةكلا نوما عب الىلاعت هللالاق)
 قىهونو .«أمهممو هلوقلةراتاكلا اىىردصمهناليقو ملعلا نمت سلةوالتلا نال عطق:مءانثثسالاو

 ئدْئشدلازاسغارلا اتاك ةغل خلان ال( هءهذ, ىأناطي_كلا قل امهشا خت يق هلوقو)دو ملا قح
 (هن) لصاحمل(سدالا لب زب و) مد“ هسداماذه ىلع ناطشلاهةلبام ولاظلا سمشلا ذك همةعر

 هللا خ ف هلوةىأ(هن“ الال هذه( ىنعم لوقو ) اهريغب هر شال ىح امتي أ(هتانآ م 0 هال و

 وه-لا(كالذإه يثني فأر ئاذاو وسل انم) مسوهيلع ىلاعت هللا ىلك( ىننلل عةءاموه) ناط.ثلا ىنايام

 موق هلابي رط*ناب(هفنث دح هنا) نمالوأهنءلقن اك مجنلاة رودي آىأ(هن الاف ىلكلالوق
 (نجرلادبع نيركب ىنأ ةءاور فو هسفنث د ىأىنءاذا) ىعماضبأ ىاكلا (لاقو) العلا ىرنارغلا كل"

 اماةءارقلاىف)انئاكروك ذالا(وهلااذهو) هانعع وهامرك ذام و2 ىأ (هوك)هتجرتتمدقتىذلا
 ىاعمرب_هام عقب الذ( ىفاءملاربيغت )|ممي5 ل جا اهيلع عقاولا(هقب رط سل امي 4)5:«هعوقو (حصد

 هيلغزئاحما(لب)هيث(نآرقلان مسدلامةداب ز و)اهرغظاقلاب( ظاقلالا ليد _ةو)اهفلا و ىحولا
 ملسوهسيلعىلاعت هنا ىل_ (هنك-ا وز هنم(ةملك ( طاقساأ( وأهنمدي اآطاقسا نء) ىئاسنلا( وهسأ 9

 ردا ىأ(نيحال هرك ذي و هيلعهمتي ليوهسل اكلذىلع) ل ءاغلاوأ لوعفللءانيلاب(رقيال)اهساذا
 ل-ةوىفىن-هىماللاو رو_ط اني حى رعد هللاهماري_غن مهول هظاقالدوه_ستقوىف

 زوم ء>ىن)ال_صقم(هرك ذن-امىلع) ىن بماذ هو نهتدعل نهوةاطف هلو هك تقو ىن-ع؟

 هيلق
 لقال رعمالك رأى لاي آوأةملك نملاقت: | اوأ(ةملك وأ هئمدنآ طاقسا نعومه ىلا لب) ىفاثملا عمل و و> هقىأ(نآ ارا نم

 با,نمهيتنتلا نم( هيل همس لإ وه ااذهىلع)كرتبالىأءارلا ديد شو لوو غلاة يصر (رقمال) اذه عمىأ (هنك-او) ىنعملاداسف

 زودصالم حف هرك ذخءلمىلع)# تو ىف ىأ(نيحلل)ه نع ىهتنإلهلعقواسي كأ(هب رك ذب و) هلوقاذكو لوو ةغيص» لي هفتلا



 مد 6 ةقنارغلاودصةلاهذهىو رادهاك نااض:أ لد واتؤرهظاامتو) وهلا نمهيلعىأ(ز والامو وها نم هيلغ

 ناوالءلاةة:ارغلابدارملاو) هتوال خس ذ مث ىأ(انآرق ناكل اهي: عقوام ىأ(اذهنادعبدالال قمت ىأ(ةصقلا ان لس ناف) ةلهملا
 ةياورلاهذ_مم ليواتلا اذه صيصختم-و زهظءالاوالعلاةةنارغلاذهاعدباو رىأ(ةياورلاهذ_ه ىلع ةكالملا ىحترتل نهتعافش
 ٠١١ نئئلكلارسفاذ ول هءاردلا باير ىلع قتال ئاضي أت اءاو رلا نممدقت ام ىلع عصنذا

 ل د. دادس كالا اخس دل19001005 2 502 كد تدعم ةعييداك تخت حظ 5
 أوف سداموم>:لاهر وس رك ذاملد ءان ىأ(هل وأ" قرهظراممو زو<الامو وهلا نمهيلع

 ىور)ىلاعت هللاهجر(اد_داحم نا) ماهفالا ىلا ةرداردملاةقلا سلا تالي وانا ض عب ىف رهظاك (اضيأ)
 تانمر ىز_ءلاوتاللا ىلع فطءلاب(ال_عا|ةةنارغلاو)ة قياسا مجنلاةر و كصقىأ( ةصقلا هده
 اهتءاورة كو (ةصقلا).ذهعوقو(انماسَناف) مدقتام ىلعدرب لاك تالف ذيحو ىرخالا ةئلاثلا
 (انآرقناك)العلاةقئارغلاو هلوقوهوهءاورلاهذهىنر وكدملا (اذهنادعبال) ريدقتلا اذهىلع(اناق)
 رقاهناربد ىلع هباو رلاهذ_ه ىلع( دارماو) هنوالث تخسسن مث ل-- ,وه.اعىلاعت هبا ىل_ص هياعلزث
 ناةزهه تغب ةءارقلاهذهىلعهناىلاةراشا( ىحترت نوتعافش نا)بدارملا (والعلا ةقتن ار ةلاب) ةحنو سنم
 قوئر_غ عج ىهو ةفطاعااواولا| يف ىتل (هباو رلاءذ_هىبعةكسثالملا) ىحترت نوتغاق ناو هلوقنم
 ليها باشلاو ءاملار ويط نمريط ل صالا ف ىهواضد أ مانصالا,ترسؤو ساطرقو ل: دة قو رون ل
 عتفااباهنأ(ةكنتالملا اهنا ةَئارغلا ىلكللا ريسفا ذوب و) رهظا كلل ريطلاةراعتساو رك ذا تريعتتسأف
 نممانصالاّ:دبعىأ(رافكلانا) رك ذا ىاهريسفتىلعثعابلا نا ى_هي(كلذو)اذهنملدب
 اعلح وزءهلاويْرنت ىأ(هناح.سهثلاتانب ةكئالملاو ناثوالا نانو معن أوناك )م هريغر سارق

 نمذ-ةاونينيلابكب رك اً صأقأ ةلوقكت اب[ ىنآرقلاؤ كلذ (مهنعهللاىك>اك) مواهاولاو
 نجرلادابعمهعمذلاةكئاللاولعج و هلوقو « نينبلا ىلع تاذبلا ىطصأ © هلوقو « اانا ةكتاللا

 هل-ةنام ىلع ءانمث مانصالا ىفاماو ر وهم ةكت الا فوهوتا رد#ءاهباجةحالاهول هذ هن'الا ع انانا
 تاللافتعزبر_ءلا كرم مىأ ع ابسن ةنحلا نيب وهندباول_هجو هىلاعت هلوةريسفت ىفىميلحتا
 نما نيطايث مهماكب ناكائاوا هملك-:نوعمسن ا وناك اس هلم همر قت هللا تانب اهنا تانموى رعلاو
 هلو ركذلا كلا )ىلاعت( هلوةب)مجنلاةرو تعد ( ةروسلا هذهىف) هولاقام( مويلعهتلادر و زا وفا وحأنم
 تانب هلنا اودقتعاو:دٌروملا ىهواونولت_ةياوناكم- ممالشانالا نودر وك ذلا كلر اتخا ىأ ( ىئنالا
 ةرئاحىأ « ىزيضةم_تةَنذالت *لاقاذلو رباك ماصالاو ةكئالملا ىهومهفنالاهوضت رمل
 اميفم-هلابس دكت ىراك.اهيفماهتسالاناىلاةراشا(مهوقنم)هوعداىذلا( اذه لكهتاركسناف)
 هذه ىلع لاك _ثالا عفت ربا ذهب و عملا ىلعسصنم ماهفةسالافادهلا لا هل ر خت ثداكامثمهتلا «دحاولاق
 ةحاحالوةءا رقلاهذه ىلع( عيد ) حت رتل نهتءاغش ناو هلوق ىف( ةكئالملا نمةعاةشلاءاحرو)ةءا رعلا
 اذه ليقاذلو هيف ناةزمههعتذ ىلعءانبكلانر رذامك هيل عك :راك.:الا ماه «الا بام صنالر كدنم هناا ذل
 اذ_هلوان ىأ(هلواناملغ) ريد_:ةمالك لا قارس نعهان ماقتل نبأ بم ه_سفن ىفاح مص ناك نأ ل واثلا
 ىأ 6 ذلا اذ _ممدارملان ا ىل_ع)ةدساقلا مها ارغاسسح(نوك رشملا)» رهاظ نعهفرص:مالاكلا
 ناطيشاا نسلو)اهودبع تلا مهمانصاىأ( مهلآ )هرخآ ىلا العلا ونا رغلا كان هلوقو عوروك للا

 ىأ(مويلاءاقل او)هربو زتوهنتسحشب( مهبول ةىفهنيز و) مهراكفالهنبي زتو ماه ةسوسو (كلذ مهيلع
 222212 م

 هتياور ف ىأ (العلاةقئارغلا

 اذهز وكهناهنم مزادالو

 اهما)هربغةءاورلرمسفتتلا
 ىأ (كلذو ةكسناللا
 اهريسقت ىلعهل ثءانلا
 (راغك-لانا)كلانهاوب
 مهريغو سد رقنمىأ
 (ناثوالا نودقتعب اوناك)

 ناثوالا ناةخ_سنىو
 ىلاعتهلاتانبةكئالملاو
 (مهنع ىلاعتهنل كحك
 اولعج وىلاعت هلوقب ىأ
 دابعمهنذلاةكثالملا

 مهمذوهي' الااثانا نجلا

 ميرو اق-صافا هلوقب
 نمدةتاو هلوةبو نيزملاب
 نولوةتل كناانانا ةكئالملا
 قالا كوبر ايلمفالوت

 ملامنينبلا ىلعكانبلا

 الثوأ نومد ك5 غبك
 قميلعدرو)َنو رك ذت
 مجنلا ىهو(ةروكاهذه

 هلورك ذلا كلا هلوسقب)
 (اذه لك هللاركناف ىثنالا
 مه وةنم)هركذىذلاىأ

 ن-مةعاف_كا ءاح زو

 اذهو(عركةكئألمل
 نيعتي هلاثمأولي واتا
 هنو رصرفك مزا.الثل
 اذهوىحن دلالوق عدني

 املذإ ماللا نم مالكا ىندرباع صاختلا هيلا جات أسماو مارملارهاظ ىفالخ نوكي نا هناش ن هلي واتا نا ىلع مامتلالا هن لص« هج وىلعت اياورلارثاسلب واتب نكمي وتلق مالاكلا قاي_سنعىلاب ماسقلل نباسبف+_سقن ىناحيحص ناكن اولي وتلا
 ءاحر وم هته[ حدمىأ ( مهمته رك ذلا) كل ذب ةخ سن ىف و(اذهبدارملانا) مت ديقعداسف نم مهّضرغ بح ( ىلع نوكرشملا هلوأت
 هردأ رملانا(مهلااقلأو مهب .ولق ىف هب َز 0 هوهه وئامىأ(كلذ) سماباىأ(ناطيشلا مهياع) سدبالا نم( سدا و)ممتعافش

 هودمسا6 هوهوثأم



 هنأبآة يقي ث دنا ىأ ( هتانآ محا د)ثاوغالاث عاب وهناقلالامح ومناكاملا زاىأ(ناطيدل ١ قايامكورب و( ىقلأامىلاعت هلا خسنإل

 نمم-هوتيامسس ىأ (امهبناطيشلادجونيئالا) نيئظفللا ك :دتةح رص ةسن ىفوامهد>ا ىأ نيثلغ ةللا كالت هوالن عقر د

 نمري_هك خسناك) سابتلالاو هاّدشالاو ساخال ةنةةملاةبمشال ىأس اءلا الة سن ىفو(سدبللل)ابدس ىورب و(اليدس) امه رهال

 نايداو مدآ نيالناكولدر وام ىلع اهممو مجررلاهنآ أسمه هنود وأهمكحعمىأ ١ ( هنوالث تعذر وز هتساردىأ(نآرقلا

 نلواثلا بال هذ نم

 الا مدآ نيا فوح'الع

 ىلعمللا بوي وتارتلا
 لازنا ف ناكو) باتنم
 (ةمكحكلذ] ىلاعت هللا
 هلىأ كح ةخسن كو

 اض اىلاعت و هنأدحمس

 ءاش؛نم هب لضرل
 أم (ءاشي نمد ىدجيو
 هبلضت ىلاعت هللالاق
 ١ رغسمل هن د4 وأ ريشك

 (نمعساغلاالا هءلضنأم 5

 نع نيج رالاىأ
 نيذلاه-ةافو ب رح
 نم هللادهعن اوضعنم

 (لعجيلو)هقاثيمدعم
 ىلاعت هللاربحصيل ىأ
 ىأ (ناطيشلا قابام)

 نيذللةنتف) هيسليامع
 ءادكأ(ضرم مب ولف ىق
 نيف اناانم كش

 نم (مومبولقةيساةلاو)
 نيدناسءم ا نيك رشم

 نسم (ني-ااظلانا :(
 قاقٌثتل) نينا
 نءعديع:فالخ (ديغت

 معيلو)ديدسقيرسط
 نمىأ(ملعلااونوأن يذلا
 هلزنام ىأ(هنا) نينموثملا
 كير نما (هخن مث

 ىلع داب زىأ(هنأونمؤيق
 طارصصلا موتلا نيدلاباونمآن يذلا ىداهّنلا ناو ىأ( هن"الا )م مناي ا ىلعةدامز نٌدمط: ىأ (موموملق هلت مخ ف) مهمامبأ

 ىذلا هجولا اذ_هىلءةةية> ل سوغيلع ىلاعتهللاىل_صهنمدوعمسا!هوم وخىذلا ىدلاكلذ ىقأأ
 هاقلأأةدولوأ ظفللاهدار_ملا(نايطشلاهاةلأام) هلوقو مد-ةناكىل' امدمالاك نم( هللا خسن ) هرهظننسا
 ةوالث عفر و) اّممدح_فنامدعبة قابلا ( هناي 1 خ-او)الوأءولاقا؟اذه لي ىتح موموللقىف ناظيشلا
 مهله دارغالابكالت هلوقو ىكترتل نهتعافثناوالعلا قينارغلاث/: هلوق ىنينيدل لا ىأ (نيتاظفللا
 اقي رطىأ (سابلاللاليد-ام بن اط.ثلادجو نيتللا)كند:هءاوصل يقاهجوالذحاوئدك
 امييفدارفالاب اهبناطيثلاد_ج وىتلا خسلا ضعدى عقو ور وسلا هذ هىناولتاذا امهم مهيلعهسبلتل
 عئرو) هلوقاذكوهب_صنوهعفر زوح(اريثك )لوهجالوأ مواعإلءانبلاب(عسناك) رك ذامباوصلاو
 مل_هباكىه(ةمكح)كالذد_هبدخ_ذىذلا(كلذاهللالازنا ف ناكو) هنودب وأ همكحءأقب عم(هنوال#
 ةمكل اكلت نب متر شوأريخن م( ةمكح) هنوالت ذرب (ةخس :ىفو) ىدتها نت لْض نم نيد هدغبأس#
 نيج راخلاىأ (نيقاغلا الاه. لض:اموءأشب نمىدوءاشي نملضيل) ىلاعت هلوقىف نارقلا صني
 هراهطالراشخالا ةلرتسعىأ(ةنثنناطيشلا قاياملهدبل) هلوق ى(و) ىداعملا باك-”رابعتعاط نع
 ضرملا مسا كاذإراعتساف قاقنوأٌك ثىأ(ضرم مهب ولق ىف نيذالإ)د ابتدا هناكسف م يلع ىف خام سانا
 ةراج امه واةهبشناهتو قود ثامهواقىف ناسءالا لدي لني ذلا نك ر شملان *(م ولقةيساقلا و١
 مظل ءكرشلا ناونيرفاكلا ىأ(نملاظلا ناو) تى لوةلنيانالود_لعىهاعريغتتالىتلاةيلصلا
 هنيابمو ةوادعىأ(قاق_ثىنل) مهر فكومهملظمءاعالي ستر مسضملا ماقمرهاظلا ماقاو مظع
 هللا مهان آنيذلا ىأ ( لعل اوتوأ نيذلالعيلو) هلوبةو ىلا نع (دوعب) قش ىف مهوىت ثىفو هذ نين هول
 نمناطيشلانيكم:لريمضل' عوجر سدلوةمك.4 هلازاوهخ_: مثهّنلا هلزناام( هنأ ) نينمؤملا ن«يلعلا
 م-ملع هىدملت ناطي_ثانآك ءوموياعههابتشامدعل(كي رنمقملا)انهسسا:ئىهتلازا متءاعلالا

 عضو نءذتوداتن: ىأ (مهبول-ه ه]تدختف) خس :ناءلزنالاونءذيواوةدصيىأ (هباونمؤيف)
 ريعتءاف نزح ادض له كاوهو ضرالان منامطاامم تملا ىنعم لصاو لزلْرتو كش ريغ نمةندمطم
 مقتسم طا رصىلا ١ اونمآ نيذلا ىدأ هشاناو ىأ(هن الا) عو 0-5 عو مخ دايق:الا نمرك ذا

 ًأرقا1لسوهيلعملاعتهّنناىلض ىننلانال.ةو) هلوةبهفعضىلاراشاةصقلاءذهىفرخآ اهجورك ذمث
 ىزعلاوتاللارك ذ)ه.ءارق لاح لص -وىأ( غلبو) مجنلاةروسةءارقف عب رشىأ(: راو كلام
 ئرخ'الاوأ +يحانتك ريطي رئاطكد_ يك الل ىرخ”الاةكاثلاباهغصو (ىرخأالاةكاثلاتانمو
 نولوةيق اوقلحاذااعمام_منو رك ذداماربُتكىزعلاو تا للا نا ل_.ةامن حالا وة" رلا ىف ةرخاتملا

 ةرابشا ىرنأالاب كلذدك اوّةدحاوس سلوم رئاثتانمنا عيلة ئلائلايةانم_ةصوفىز_علاوتاللاو
 اوعم_تال (رافكلافاخ) لما2ةلي- ضفتل-هفأ رخآث دنأت ىسهفاهلبقامةرباغموا متدنرر رخاتل

 همداع ناكوهاكاه ضي ةنتو (اهمذنمئثد اننا) : ل_ىود_ءاعىلا عت هللاىل_صه_:ماهرك ذ
 اوطلخيل) هرخآ ىلا قينارغلاكلتىأ (نيدماكلاكلتباهحدمىلا اوقيسف) اهرك ذاذا

 ف
 ىلع رحاب وةباكسحلا ىلع تصةلا(تاللارك ذ غلب وامجنلاىأ(ةز وسلا هذهأر قام ملسوهيلعىلاعتهّللا ىلص نلان أل يقو) مقسم
 اهميعىلعةذابزىأ(اهمذنمئشد)مالسلاوةالصا هيلع ىذلاىأ(ىتاب نارافكسلا فاخىرخ'الا ةئلاثلا تا:هوىزعلاو) بارعالا
 طيلخةلاب(هن)او هربت يأ (اوطا خبل ) نيّدم اكل كنب خس ..نيف[كبا امصلان ا يتدسامهيفو (نيتماككيلا كإةباهحدميلااوةبسفإ



 ةخسنفو :هتئقلااوغحاماو رشلا|و ريشي ىأةمجعملا نيغل اديدُكُدي 2 ويعشاو مو هسيلعلاعت هللا ىل-ك ىنلاةوالثق)

 متردقامهمىأ (نآرقلااذ-4 اوعمسالا ءمااقم عمم لعو ىأ( م طوقوم داعمل -اورع»ب واو..عيلىأع.اكْنل نم اوعنشل

 ءاعلالا ىنعب(لعقل ١ اذهب سنو) هتءارقىفهيلع (نوباغت _اعل) متزعاذا مكتاوصأ عفرن هنع ارةدةعاولءاذت ىأ (هيفاوغلاو)

 ىلاهءاوةبسامىأ(كلذاوءاشأو) 7-5 هيلا ىعادلا بدسلاهنال(هيلعمف هل #) مهلعفهنا عم( ناطيشااىلا)

 72 ااااننرتتبنننبيبيبتب تت 7ُباتاا

 بغا نم نيشمجعمهدل_ثمنيغو نيد (هيلعاو عشب وم ممرداصلااه> دعاهرك ذ( هتوالثف

 نم ةلم-هم ني-عو نونباوهن_ثروةخس وهن حايصلا عمرشلا جيومتو هوهنيكست زود وحقلاب

 هدد متاوصأ نو» فرب منا ل_بوهياعىلاعت هّللاىل د هيءارقاو رضحاذا (مهتداعىلع) ةعانكلا

 ره أاوعمسل الم-ةوق) نم -مءىلاعت هللا كاك هعامسن ماوهنب وهرطاخاولغ_ثن( و)هوهلي تح

 لغ_ثاعهياءاشت و ثنواطءا2تاو_صالا عرب وغللا اورهظا ىأ (هيفاوغلاو)هأرقاذا (نآرقلا
 ادئاززاك اذااذ هىلعبلاغاذه ء1و5نءهنءارقىلعك وذا تاوصان(نويلغت كدلعل)هنعرطاوخلا
 ىردالىت-او-ءصقد# أر قاذا هللا هذعل ل_عج وأ ل افاك مم .هرضح نم لذ, نوصوا ونكفقهيلع

 يبسنو) هّن-ضراعم نعءرهزر2 :روظاسلا كالذاولعف مهنا 9 ويةصتلا وحايصااب كلذناك ل .ةول وقيام

 تبدسلأل ةم_دلاولس ,رملا ازاخا د رطدناطيشا|ىاام هلوق ىن(ناطيشال)ءاقل ال ا!ىأ(لعغلا اذه

 لجتاو ه_ءاعثءاملاوهو هول «ذ ىت>هييؤ توست ىذل اوهناطيشا انالىأ (هياعمف.ل) بيلا ام

 روك ذملا(كلذاو ءاشاو)ه-فةيفرعةةيقحراصو رك ذاعهرز ودق مْئثاقوذى ث ل_عجهمقيقح
 ىلصىنلاناو) ارمشثنمارو و ثمول هج وهو ىنهعنيتمجععةعاذالاو ةءاشالاوةرفكلا ىف(هوعاذاو)

 وهومري-غىلعو هجولا| ذه ىلءهلاقو ه5 لوعقملا ىلع هقطعل نأ ةزمه عمي (هلاقه سو هيلع اع هللا

 نءباوجوهول_سوهيلعملاعتهللاىل_ص (كلذانزح:) مدقتافلعباك منام وهيلعدارتفا
 مهيذك نه) هلوةو سو هيا ءىلاعت هللا ىلص نزح لةرخآ ىءع ردصو أك لذهنعردص: لذا هريدق: لاوس

 هجونز<لا باهذةيلستلا (ىلاعت هّللادال )م متاضاذا مهتهل"المومصعتل كل ذل نايب(هيلعم هئارتكأو
 ىاأىءاذاالا ىنالولو_ترنم) ىعب (هياالا كا .ةنمانل سر امر ىلاعت هلوقي) رك ذاك غلازأىأام

 امكره_صاقىل_-رلا نم كل قنا هل *مى.ةصقلاهذهىفكال عقوامن ا ىأاه رخآىلا (هتينما ىف ناطيشلا
 ساسلل)هناثك ّق ىلاعت هللا( نيبو) هتداعا ن ءىنغ:ام ةي"الاهذهرم فت نم مدقت دقو نزحتالواو ريض

 ا هالتاممق ناط._كا هاقلأىذلا (لطابلانم) هناسل ىلءلزناىذلا ولا نمىأ (كلذنم ىلا

 نيةرحب ىدعت.ال لعغلاناه_لءدرءالفرة:-.مفرطىلوالاو نسب هلوقبةةلعتمةيناثلا نمو

 (هتانآ )هللا( ىك-او) صقتوأ ةداب رب رعيغتل اوليدبتلا نم(نآرقلا)لج وزءهللا( ظفحو) دحأو ىنعع

 نيطايكلاوةرفكلا نم(ودعلاه. سدلام عفدوإ)ا هلا نمالوأسب ديزني نم لطاملا قاد الفاهم أ ىأ

 مسسم يشم سما ل شسسللللا

 مس ْنم ءارتفا هدم
 هو-_ثفاىأ (هوعاذأو)

 ىدلاناو) ا
 هلع لاكمال
 ىذلا وهىأ(هلاق-و

 هسسن قم مءارتئا هلاق

 نمكللذلنزحة) هيلا

 هيلعمها ارا اوموبدك

 نء(ىلاعت هللاهال..ه

 انلسرأامو هلوقب) هنزح

 لو-سرن مال بق نم
 اذهناىلاءاميا(ةياالا

 تاخدقىلاهزياةنس نم

 تاناراعشم اوهدامعف

 نات نم ةرفكلا

 عاببا نءمماوسنالا

 (نيبو) نحل نيطايت
 سانال) ىلاعت هتلازم«ىأ
 (كلذنم)لزنملا( حلا
 نم) 5 رك تاع

 ظفحو) ىلملا(لطابلا

 ججدعأ (نارقا
 هنانآ م->أو) هناملك

 ديد شنب( سدلام عدو
 نم(ودعلاهب)ةدحوملا

 اللا هنمضاك )ليطانالا

 ندضتو لفك ىأ (ىلاعت

 هلوقنم)م وهعملاهظفح

 روك ذلاانلرن نحضانا ىلاعت
 ل

 ةلزنلا ةيهلالا بتكلا ىنالختمسفنبءالوت ب هريخيلا هظفح ل كولو ليدبتو في ردتو صقتوةنان زنمىأ (نولظفاحم لاو
 مانبم سسك نآرقل | ظعحن !ىنانالادهواهولدب واهوفرسوا يقاوقلة+افرام>الاو نيينابرلااهانفحتسا لب اهظف حلوي ل هناف هلمق

 ٍمتلج نوع امئادن وكي لءمهسفن | ىلا هتاعارم ف مهلكي لهناوهينآرقلا ظف-لغك:ىلاعتهنا ىنعملا نال امك ضرف هانعمو
 نييدنلا ب نارعىقنينعاطلا ضع:تالاث-نمىأ (كلذنمو)



 نم رثوىأ(هبر نم باثعلا هموقذغو هناماللاوةالصلا هيلع) سنوب ةصقف (اغغ ةحس قو( سئوب هصأ نفىورام)

 (اواناماف)ه موق 5

 روهطظوهج ورخدغب ىأ
 فك )هديعوةماقم

 مونليق(باذعلا مهمه

 لاقفإ ءار واعؤ ةعج
 (اديأاباذكمريلا عجرأال
 ةروصلا بسحب ولو ىأ
 هموق نم هايحت نأ

 ىأ(ايضاغمبهذف)
 ىلءنامضغلا هعيهىلع

 ناكوهلوةىلعوأه-هوق
 مهرباصي ناالوأ هيلع
 هلنذالاهبر نما رظدنم

 عجرب ناايناثوهجورخىق
 ماع هللا بات ثيح مهلا

 (ىلاعت هلاك م ركأ ءاف)
 ىأ(هنا) ةيناغلا ةدليةعلام
 نا ةح_سن ىقو نا ا

 رابخالا نمربخىف سدل)

 بابا|!1هىفةدراولا

 باتكلا قالو ةنسلا ال

 ىلاعتوهناحم_سهللاىأ

 ةخس ىو (مهكلهم)
 مكلهمى رخاقوؤكلمي
 ن وكيف ملقا ا ىلعو

 ىلفاوتت نااعاديقم
 نا مةم_بالقمه رك

 ايادكمييلا عجرااللوقي
 (هيفاعاو)» رهاظرالاادبأ

 نمهقحقدراولاااوىأ
 مويلعاعدهنا) راسخالا

 وهام (ءاعدلاو)ءلارشالا
 لا اا

 |ثندةباس ماو راسم نافنيعملا تقولا ممل همر ىقحتو عقوىأ (كلذناكف) مدقتاك مهلاهنتب ىتلا
 ل مع

 : هاشناالراسخإ اًدهناهين(اذكواذك تق وكعب هم راذعلانامهللاق) سن ون ىأ (هنكاديذك نمهتدص ماظ»

 مسوميلع ىلاعت هللا ىلصوهّنلأ ىن ( سنوي ةصق نمىو ر) اهيف عقو(ام) مالسلاو هالصلا مبا عىلسرلا ىلع
 دحأ[ت فيلهناو همأمساهنا ليقذهيبأ مساوأهمأ مساوه له ىمىف ف ادخادقو يمني سنو وهو
 هللا ىضر سامع نبا نع ىراخبلا عيدك قاكدرو مالسلاوةالصلا اميل ءىومدعو سنو ريغهمأىلا
 هيب الهبسنو ىتم نب س ذوب نمريخانأ لو ةينأد حال تبنياللاق مل - وهيلع ىلاعت هللا ىل هنأ ام_ممعىلاعت
 نيارىريطلا رك ذوهبنمّْني بهو نءىورعوهوهما مسا هنا لات نما فالخم بأ مسا منا ى ضي هناف
 مسا نع وك ىوارلا ناهداردنالف ني سنو هتناو رى ناك هنا سامع نبا لوقلوأو لماكلا وف ربثالا
 ليوأتلا نموك ذامناو لوالا عيح لنا لل. ةدقو همال هد سق بي ءكاوهو هن حرصت لو نالقب هيأ

 موقلد_حوتلابهلا هثعب مث اهدنع بج دمعتي ناك ىوندن ىم لصوملابهب رق لهأ نمناكو ديعد
 نكتالوىلاع:لاقاذلو للاب قحشو مهكرتق سانلا ىلعري_صد ملفةدحه_يث ناكو مانصالا نو دب هد
 هدسنعشوحولاتفتوأ رقاذا توصلا نس>ىف مال_سلاوةالصلاهيلءدوادك ناكوتوكلاسحادك

 هىجمي(هنر نعإ) همم اربذم (باذعلاب هموقدعوذا) اذهنمط_سابهمج رتب هدقتو هنءارق عمست
 (فشك 0 وأءاروشاعموب و موتي ونتناكوه-لءاوناكاعاوعج رو( وباتاملف) مه راذعلا
 فا ىأراملمال_اوةالضلا هيلع سنوب(لاقن) هباودعوام(مونع)هللا فشك ىألوهجللءانبلاب
 وهوبضغلا نمةلءاقم (ابضاغمسهذفاديأاناذك ) هنوك لاحهموقىلاىأ( مهلا عج رأال) دولا

 لجال يضئ هناديرأ ناو هول بص ةم هنادي رن اةرهاظةلعافملاو ماقت:نالاةدارال_للامدنار و"

 لجرالا مهنمن مون لن ناسماللل م_هوعدي ةنسنيث الث هموةىن ماقأ ناكو هللا نو دا ل موهف هير
 ناذعلا مه لحا اوس 1 نافل يل نيعد رآمهعداوميملا 8 رأت لعفامع .رسأام هلليةفمهيل ءاعدق

 ريغت هتمالعو بل ذعلا ك. ىل> مايأ ةثالث ىلا اوعج ران الافوايطخم ممافو هليل نيثالثواعبس مهاعدف
 ةيوتتلا ىلاعت هللا مهمه أو دود 1ةهوبلطو مهندي نم رخب اذ ءلاب سنوي ملعوريغتلا اوأرامافكاولأ
 لمقف سنوسانمآ اولادو ىلاعد هيا ىلا اوحضوم ماودومهدالوأو مهياهاب ءارحصلا ىلا اوجرذن
 سوم موقألا ىلاهن لاوأكمهسؤر ىلع ةباحس موش اعامدعب باذعلا مهمع ف شكو موتي وت ىلاعت هللا
 ةالهلامهيلعمايدنالا ةحاسةءارب نم ما عا( هللا كل هرك [معاف) هلوقب راشأك لذىلاوةم“ الا
 فرتغاو عقب ملا ىموصعم ىنوهوريخأ فيك هنابلاؤسلا اذه لثعمهيقنونعاطلا همهوناسمم مالسلاو
 صص ةيىنلعتلا(بابلا اذه ىف )ةحيحك ةنسىفالو بانك ىف(ةدراولاامخالا ن مريخ ىف سدل نا )هب
 (مكلهمهانا) همر نعءاربت (مه لات سنوي نا) ماللاوةالصلامهيلعو هيلع سنوي ةصقوءايدنالا
 عا :1) ةحيحصلار ابخالا نم(ه.ف )در وىذلا(اماو) بذكلاهنمردص هنا لاقي نا أتي ىتح

 ءاشنا لب ىرب_ مالك ى أ (ربخت سدلءاعدلاو) لو -ومءاطا مدسعل موكل يلعن هللا ناب أ( كاما
 ليقك سنورلالربخلا نارممضلاو يذكلاو قدصلا لمت ىأ (هيدكن مهقدص ملعب )هللا نمساطو

 هلوقن ديل ع!اكاونمؤملناوه ا رشرب دقت ىلعمنالن ولثاسلا همهون مابذك نكي اضن اريسخ ن اكول
 هسجرض نص! !دنعت دك مدعلادرأ اياذك مهيلا عج رأال هلوةهيفانالو ةيالااونمآ املس نو موقالا
 || نتناوهو يذكلاو قدصلا لمةبارمخهمالك ن مضل ب ذكلاهغصو وأى : ومدة كى اعت هللا
 ىأ(م-1لاق) مال لاوةالصلاهياع سنوي وأن اشلا ىأ(هنكل ) باذعلاه. لحل درلاةوعد سم
 :دملاماقدنعىأ(ادكواذك تقو)حابصلا تقوى مهنا ىآ(محبصمراذعلانا) هظعوالهموقل

 دوسأ|ديدشامرغفامسلاتماغأ ا هناهتباغاديأاباذك ن وكيالفلاةاكىأكلذك ةخسن ىفوكلانداميف مف هثيكت ىأ(كاذناكت) مهتم



 (مهرادتوباذعلا ممع هللا عرمم) حو هنلاهرول اونامتالا نيرهاثمخارمصلا ىفاودنعوحوسملا اول متون حوطسةوسن أدب

 ىرقلا نم عطقنمءان سا( سنو موقالاا هاما هعفنف تنم" ةي رق تناكالول ةىلاعتهللالاق) بابل اذه مب ةدوصخم اجرب
 كالفاياهلهأ ىلع موكحملا ىرقلا نمي رقتنمآامىأ ىننل |ىنعمىفةل او تنمآريمض نمل هةموأهموق نك ىأ اهلهأدارملاذا

 ٠.6 2 ةايحمافىأ(ةيتالاىز ا باذعممءانقشك اونمآال) سنوي موقالا
 يبيح ببلل ل >>>بتتتت7بب77بت7777ش7ْئب7ْ7تْال7تش7تتتت77للتلللا

 ام صال, ءيلع عنأ ىأ (مهكرادتو) مهبلزت هناك ىحهونقيت ىذلا (باذعلا منع عذر مت )مهب ون
 ةايحلانم .يعتمواونانالهتحرب نام وكرادنت ىأ ب غارلا هل وك ةدعنلا :هناعالا ىنءع كرادتلاوهوفاخ
 مهانع. .ندلاةايحنل ىف ىلا باذعم مءانقشك اونمآ اا سنو موقالا ىلا تهل لاق ]كني >ىلا
 ىءماذاورخ آ ىلا اهناءااهعقنف تنمآ هن رق تنكالولخ ىلاعت هلوق نهعطةنمءا:ةئسالا و(ني>ىلا
 انيق م ئنعمىف هناللاصتالال مة و سنو موقالا تنمآ اهانكلهأ ىتااىرقلا نم هدرة تناكالوأ
 هل_صحم نان قالا خهمالك فوريساتلا ىفر رق' [كءالؤدالا ياذعلا اونءاعنيذلااهلهأ ىأهب رق
 نكلءونياعم منال عقودقو باذعلا عوقو نعرم_+ هنا ىنامااو دراورمك نس.أ هناو عنملاامه دحأ ن اباوج
 هر ارعل اى حمس 2 اذه هدوصقمو هل 5 تك هثنياما هل ىف رسدأ كاردةسالافم مع هعفرىلاعت هلبا

 نموهو عقدلا نود عفرلابرب-ءاذلو عقو هن اك لعجمد_قةناي هننيالهنك.لو مهبل <ملباذعلااضيأو

 نيعيرأ مهلهمأن ادعب ىأ( مارا خالا ف ىورو) ل. ةيالو هو سأي ناسمياهنال سنون موق صئاس هدخ
 مدقتاكم-ممَتندةءاحس و (باذ_ هاا لئالداوأر) ماك نوثالثو ةعب_بوأ + تضمامافةل يل
 5 وم ل_صالا ىق ىهو هنط ىعع هلاخ نم ةنظملا ىف وهل مح عج هيامالع ىأ ةمجعملا ءاحاب( هلي اعو)

 نياهنعءاور هنعىلاعت هللا ىذر ( دوعسمنيا هلاق) ةمنكعو ل دلولا هلوقك تارامزلا ريعتسا مث ليختلا
 ناىعن( ريقلابوثلا ىش غب كب اذعل امها ثغرعمج ني دعس ل ةو)افوةوم متاح ىنأن ياواعوفرعدنو درع

 ريعاذلوتاومالاكم منا ىلا ةراشارمةاايريمعتلا ىئوربق ه. ىطغب بوثك م يلع تناك م مم تدرقدراحسلا
 مجنلا ىنمءةددثمواوب وأ ةزمهوةنكاسواوءوذلاو رمقلاءونلا ى هاك ةخسنىفو ف ثكلابهن"الا ىف
 رهقلاوةروه-ث«نرعلاءاونأوهعمرطمو ب احس نمولخال هنالبا> ل | اذه هيدارأو طقاسلاوأ علاطلا
 قويايالامم_ه واسعلئاسلا اهعأ(تاقناف) لاةةنءاطا | وهلم سالاب قاعتءامأ شد َر وأمثفو رعم

 نانماممعىلاعت هلل ىد رسا.ع نيا ىلومةم ءنع ريمج نأ ها و راىو رام ىعماف]): وبنلا ماع

 نبحرس فأن بادعس نبهللاد معو هوتالمهملا ءاحلاب و ءارلا نوكسونيسلا|حّتفنب (حرس ىأ نبا هتلادبع
 دنرا مث رحاهو حفلا لق لأ لسوهيللءىلاعت هللا ىل_ص ىلا ب ناك ىناعتنا ىثرقلا ىرماعلات راحتإ
 اعدوةداسعلا مزعااو سانلا لزتعا ل ةةاماذ نامشءةفالخ ف ىلو و مدقن كهمالا نو كالذدعب لسأو
 ركذامىلاراشأو ىليهسلاهركذاك حصا ةال-ص نمهميل "دعب تاسخةالصل ادعب هافوشي نا ىلاعت هللا
 داعىأ (اكريشمدترا مث) حولا نم هيلع لزغي امو سوه يلع ىل اعت هللا ىلص( هللا لوس رسمتك, ناكو) هلة
 لاقو) مهكرش ىلع قفاو و مب قو ةككمومأا عج رىأ(شإرقىلاراصو) كرمُلا نمهيل عناكاسل
 ليدتتلاو رميغتلاوهو في رصتلا نم( ادهم فرصأ ) حولا بنتك [انأو( تنك ىفا )مك هدو ءدعد ( مه
 ثيح) هراتخاامىل_عىقفاوث هعمسإ وهو ىلعه-ِلعياملدبأىأ حابرلا في رصنو ىلا عت لاقأك
 ىلاعت هلا ىل_ص هل(لوقاف) تان" الامتاوخىف (ميك-زب زعىلع ب ناك) هديرائثلك ف ىأ(ديرأ
 ه-ةيلمأاملدب هتاقام بتك ا ىأ( من )ىل(لوقيذ) اذ لدب اذه بتك أ ىأ (ميك> ملعرأ) لس وهيلو

 ( عافش ::)

 قكور و)نيحىلامهانعتم وامندلا

 ضءىىأ (رابخالا

 اوأدم_#منا) راث"الا

 (هلياختو باذعلا لئالد

 هل_هحم عج هناطمىأ

 ان
 ناكر
 ماللاو ةالصلا هيلع
 ريدأو لبةأ ةليخمىأ راذا

 ىف ىأراذا ياو ر ىو
 هنولريغت الايّدخا ءامسلا
 اباذ_عنوك نأةمشخ

 هوه موقل عقوأك لسرأ
 هنعىرس ترطمأ اذاف

 3 وراك(دوعشم نب ١ هلاق)

 اعوفرم هنع هبودرعنبأ

 افوقو- متاح ىنأ باو

 ريصح نيديعسلاقو)
 هللامهاطغ ىأ( مهاذغ

 ىمغب كباذعلا) ىلاعت
 قرر (يسعلا ىواتلا
 باحسلا ىثغبإك ةخسن
 افتلقناف) رمقلا

 نبانع(ىورامىن-عم
 كومة_هركعنءرب رح

 نا) ن-هساسءءنءا

 )ح رسلأ نب اهّرباد_هع

 ةلم-هملا نيسلا تب

 هرخآ ىفوءارلا نوك_سو
 حمفلا ل_.ةسأ ةلمهم

 مث ىو تنكر او
 ادجا_-تامومل-أ مثدنرا

 (راسو)ار فاك د نرا ىورب و(اكرشمدنرا مث لو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لو را بتكي ناك )هلل
 ربيغتوهمالكريمعت نم ىأ (ديرأث ي>)هريغأىأ (ادم فرم تنك ىنامه لاو ( ىأ(شإ رقم 0 ع رىأراصوةحس ىو

 ٍ من لوقيخ) مكح ماعوأ لوقافةخسن ىنو( ميكحىلعأ )اماه نسا ىأ(لوقاف مكحر# زع ىلعىل؟ناك) همارع
٠. 



 هاوراث(رخآ ثيدحىفو) بالك نم خس ىلا فرحالاةءبسلا نه نوُكف بامك اذهب هءاع لزنذا رمالا سة: ىف ىأ( باو ص لك
 ىأ (لوقيف) هترظنءالماقدتب ١ كي هرمأب ناك امك (اًذك سك [لبوهيلعىلاعت هللا ىلص 3 هلو :ة)ىدسلان عرب رح نبا

 «ياعىنلاىأ(لوقيف) اذكستكااغ اريد_ة:ىفىحدلا ب رعأوةظوةعوأ ةظوفلم ماهفْسا ف لان(اذك بتكأ)ح رس ىفأ نبا
 لل .,كبتكاهللوقيفاريصن اع ل [لوشفا 5 1 اهللوشب وتم ف يكس ك١ 5000-

 مكح إو زعل م .ر

 هركناف اثراق كي

 نا ارقغلارك ذب ذيال_5 هلبأ

 ءارغاهنال للزلادنع

 ىنو) لمعلاب4_يلع
 ىراخبلا ف ىأ(حيدلا

 زيزعلادبع قيرط نه
 قب رطنم مل--هىو
 نع) امهات م

 هنعىلاءتهّننا ىدر سن

 تبتكيناك ايئارصننا
 هيلعىلاءت هللا ىلص ىذال

 هيلا جوأامىأ (لسو
 ةرقباا ار قو( مل-أامدعب )

 (دتراع) نارسكلاو
 0 راهو جاطنافا رفاك

 ناله .داويسعاف

 مخيف ه-قةنع هللا

 ل وهب ناك و)ثي دحما

 (تك امد#ى ردنا

 ىعملاوةحسن د قا هلىأ

 اممق ى اك عاع

 ادصق وأاوهست ريش

 ده ىرديام ةحسن و
 -ءاف) هلتداك امالا

 اليدسانيلا لطابلاب):طيلخت ىأ ( ىىلا+سيلتو ناطيشلل لهحالو )اللد نيملا ىأ( ىلا ىلعابا وهللا امتدت

 تاندملا و ءاجامدعب نم متلز نافأر قي ائراق عمسايبا رعانا ىوردقف حسي . ١6

 ةياورذىأ(رخآ ٌتد هدحقو) هلسفام نابسكتو 0 نهحن :[هتلقامو هتيلمأام ىأ(باود لك)

 (اذكسثكأ) همدم نيب هو مل هوه :لعىلاعت هللا لص( ى دا هل ]وشم .5)ىدس !ااهاورثي دما اذهىرخأ

 ىنلا(لوقي 00 هك [) ل ىوهيلع هللا لص( هل )جرس ىأ نياىأ (لوةين 5 ,اتكيهماياعشسانك||

 ىلص ىذ :لا(لوقي) لوالارهاظلاو ماهغشسالاوربذلا ل تحي تلاش قدك دلل مو هيلعهللا ىلص

 (لوةيفاريصي اعيمس)اذهلدب (ستكا) د لوب ةاميك>اميلهسنكا)لسوهيلعدتلا
 هقامىل اك تدرأو( ت55 فيكس 2 ا( حرمس ىلأن يال ىأ ( هل) ل -و هيل عىلاعت هللأ ىلص

 اذاع_يهع 'ازامدق: وىراخبلاهاور ىذلا شب دحلا ىف ىأ(جيمعلافو) هتورب لهن ىلع هل وانو

 هفرعأ الن اهربلا لات(اينارمصننا)+:ءدللا ىذر(سنأنع) ىورعا ذه هثيدحوهراةكمي دار قلطأ
 || -أامدعب هيلا ىواامدعبإ وهي اع هللا ىلك ىبالل م :ك«ناك) راجنلا نب ََن «لجر هنأ مو همساب

 |تاك هنا عب( هلدتنتكامالادم ىرديام )دن راامدعب (لوقي ناكو) رفكلا ىلا مالسألان ء(دب م

 ىدح هندر ىلعةليا همعل لز» ؛لو همالكل وهيل علا عتهللا ىلص نا هور ةيامنا معز وةسعفت نهال 1

 اوععأوا اورغذ هات أو ل تو هياعىلاعت هللا ىلص :لا لعق نما ذهاولاقف ضرالا هتاظافدونفدغ تام
 هلل' هحضفأك هوكرتذهللا ىل -عفهنا اوماعذ اان رمل ذ عقو مكلذ ل مماولا قارن ران هتظفافهوذةدو

 قأاهري_غوةصقلاهذهى(ىف و4 ىلع كاباوهللاانسن“ ) هرو هو ىلا ىلع فوةوا دي رملاا هنأ (لءاو)

 د 7-00 ذه .5نافاهلم امة: .سانمءاعدلا اذه وهيلعوهاع ريقس و 45 رعو قحلا معن ٠ مانلءح

 قحلا)هطلخ ىأ (هسبلل) لءج(الو ناطيثلل لعجالو) هن .اعامدعب ىلا ىلع دش منمهمال-|دعد

 8 .اعهطا سالوانُم اس ع نعهللاهدعب ىأ ال هنم لصااشي ر 5 و(ةايدس) ط ما دل وصول ىأ ( ايلا لطاب ءلاب

 اهانعمفرافنلال_.ةىأ(الوأ) ىفارمدنلابتاكااوح مس ىفأن باه .اك-ىأ(ةب اكل هذه ل“ هنا)

 ىلا جوأ امة _ةيق> ىفاددرت اكثىأ(ل : رن هون مبلت ىف عقوتالإاهتارر لاوحأو هتك نءعدحبلاو
 هناميادعب( رقكودنرا نعد اكحى هذا هيلع طاسأت ءالناطيشا| ناول_سوهيلعلا هللا ل تي: |١

 رهخىل ةنال) ثي : 3مل اما هوأ ندا دلاءاماعرشاع«( نو )ريك ىفارصنلا ستاكلاو حرمس ىنأنياىنعب
 ليقيالهملءوعهالسا عمليدعتلا اوحرحلا باب هوذدب انو دعاه. ةنعطوحٍر ىذلاىأ(م لازما

 ىلع) رتقم بذاك هنأب فد" اىأ: هرج فلا ةرقكلان م( هوؤهى رتقأدق ةرئاكب ف يكف هلا دع مدعل رب هرهدش

 ( ذهنءمافءاوهام)مهماقب قيل الاعم متو سمي مال || مهيلع(هلسرو)هوحتر ,دلو وك رشءاعداب( هللا || ك

 هنولمعت سا دنوةدصملاوهللابنورقك# فيكون ىجعتلا ىراكنالام اهةتسلالان هيك واه مع روك ذملا

 ةقاجاوتاف" الان م هل قع - نم بجعتي هنا ىأ(لقعلا ملل ب عل او انه[ك همم انعالمإ ندى ةرغأل

 رءالاوهرمسلا(هرس) نيباكلا هباكح ىعب (ةراكحلا هذهلثمب رغشب) سابتلالاو: :دشلا ست وشو

 قخلا
 (هللابر ةكودترا نمنع اك> ىهذا)ةمشواكش ىأ( اس ر نمو «باقىف عقوتالالوأ )ب ءاورلا د رطىلءولو(ةي اك ا هدهلثم ْنا

 ةيصعملاو  ذكلاه:لادعف ىأ(م ماا ىلا هياور لل عنال) نيه ملا ١ ماعزدنيثدخا ا هاورهرقك ل هى

 ءارتقالا (اذهنم مظءأوهام هلوسرو هللا ىلع) ةرجفلاوةرفكلا نم(هل_ثهو وه ىرتفا)ةيوقعلا ق>ةسسمىأ ( رداكب ف.يكف)

 ةرش عقدب دب ردنا ةدارابالا ىأ(عرسةياكحلا هذه ل ثعلغ شب ) بلقلا باسل ةخسن ىفو (لقعلا ال محل اولامهبةرمءالفامهتعىورملا



 فالائورو ردكذشلاو هو ص رم نمصءئمىكور ونس>أد_ط ضأن مل ءافم-ا( نيدلل ص ءبمرغاكود عن مثردصاقو

 (دهاشهناهنأ كك نددتحار ؟ ذالو نمل ل 2ك نء) ه هناك ملاذ هىأ( ورتملوهلو_بروهللا ىل_عرتقم) صقالا نم

 ن1 ىرخ_ ,اْا) ىلاعت لاقدق ا 4 -ة>)ناك (ا ءاوهللاى :ىلع هارتفاو هلافام) ةي_ضقعامسالو هب و رمال

 منام-فوقلادرلزنهناباراعشامب ركلانآرقلا 1.7 2 نمسايتةاهين(نويذاكلامهكئلوأومللاتان ابنونمؤبال
 هللا ىلع هناو رشد هملعب |

 هحونأمم للف امد ةلهذهوالوغ ثم مله ك ىأ لعب هيرب لغ- كل لا 5 انه هيدي أو ىلا

 كور ء ءةءحارض ضغملاّن م محاصمْن زون صغبم (نيدلل ص بمر اكودعنمترد- كاقو) بجع“ 1

 (هلوسر ةهللأ ىلع رتفم) دايزلاد طل صقن ا: نءةلميعهمداص وفاقو نوثب ىور و ةمجعملا نيغلا دب كنب

 و) أاموعمب مك ىلع يذك اهم ملكو#, لاهحوملهللاناو هاوقأر لو“ ءاعىلاعت هلا ىلصدنا لاقهنال

 م ْممدحأ حمم لو ىفارصنلا بتاكل, جرس ىفأ نبا نعرك ذامىو رد مان مد>أ نعدرب
 لوسر (هلآن دامدهاشهناةءادعلا ن :مادحأر 1 ذالو) رك ذاممْل سو هيلعهللا لص هل امه وةتدش .لوهالاقام

 دب ون اذه لسوهي اءدّتا لس (هشلان كا رتفاوؤ ل هعممددأو لك :افاموأ اجر بلح هللا ىلصدهللا

 مه واهات اءننون :مورالن يذلا ة>ن ىفو(هللا ان" اننمودالز هيذك !!ىرتقياعاو)ىناثلا

 نهك-ذر وزلاهدنع_ثحافلاةمدعا اك هلوسر وهلا ىلع يذك-ا|ةبسنلابمهيذك دعل ةةيق 2< نوذاك- ||

 يور د الا مهيدكي ل قعلا ده كرا لمنال صاحو ره دةنذك

 ف:_صا | ىلءراك-:االء+ والف هلاح نمي هو :وةرداقلا لوقعلا نع ةبم_كلاةلازال هرك ذا ءاوهدت انالب

 ىتءامويتلاةمءاودسالدرف نايضتاادم رك (اهر 7 ةنمعقوامو) هدارعنييامل_هد هلهدارباو

 سلف اهاقني(ا4هتياكحرها ظ)ن 7 عقوام( و)4- :ءىورالا(سنأ ثيد>ىف)اد>اوارمأ ابراص

 اممهد_:عاهاش واعر ميوله ا ما هنا ىلع لديام)هريغللةنو ثيد-حلا فىأ (هيف 5

 روك ذمه ءداعملا نيبو هنقب قرغلاو :ةعداتااك هو ةنرخأ قرط نمهثن أو رنمثددحلا ةحص ىلع ل دب

 هةهعدلوقالوهنمزحرب غنم( عمسام جح)هذءىلا هتهللا ىذر سذأ ىأ (هل-ءلو) ثيدحلا حاطصمىف

 ىلاعت هللا ىذر سن[ ثددحىأ(هثب دحراربلا لاعدةو)ا ضدأ هيقددرتم هناىلاةراشاهلعلو هلوةىقو

 ىأ (هنعتب ا هاور) هناكلذنايب ىق(لاقو )© ص ىفة-داقةلءهيفنأىلار اشافروكذملا(كلذ)هنع

 م و)هنعتباث د رطريغهدضعب رخآ ىتب رطنمو را ىأ(ه-ملع عماتي إو) سنأن ع
 نمال(تباث نمهعمساسمنا اديجنظأو) رازباا ىأ(لاق)هنعىلاعت هللا ىذ ذر (سنأن عال ريغصتلاب
 كر ءىو هر ل .ءنبدمجوهأذهد_مجو ةعناتمنوك الفرخ قارط

 0 ير اديس لس عفو شو قوت هيدنؤلوط هلناكوأهرمغو

 قارمدنل> رناك هنالا ةفىراخبلاهجرخأ فد صملاءاو رىذلا هش >نأى قالو ةئسلا هل جرجنأو

 ق4 ىتءابر اهىاطناقدنرا مثلو راع هللا ىل_كهللالوسرأ بد ا ارعلاوةرقملاأر ةوملسأ

 نأ هاجد ىذلاو م كريغ هاف :صملادرث ع. ثددحو هر تيد اهلا ق1 !١لعهاب
 مدقت(ك نيديهصلا ىفدبو رع ارت رض ةصتلا ل ا حدقيالو ىرتفاويذك هلاقنهنالوقي
 هنأ نماقث 0 ذا ىأ(اذهو)ىلاعت هللا جر فاول لا ضايع(ل_كفلاونأ واقل لاق)

 نئب ريرعلا دعا تيد عج .حصلاو دءجالو تراث ثدح خيحصلا ل هأ ج ردة "ذاع مالو هل د هاش ال

 ىدرجتس نأ نعدومن :!|تامالعؤف ىراخملاهحرخ ومدن ملسمو ىراخبلا هاوراموهو(ع-يف قر

 ن-هعقو امو) رخ-عم

 (سآأ ثيدح قاهر د

 رهاظو) سد .حضلا قولو

 و2 حي رصقلاب ولو(امتي , كح

 ل 0(

 قا لاسنأ ىأ (هنا

 همالسا لاح اك اىأ

 ىأاهد_هاثةخدنفو

 ةم-_ضقلاوأ ةءاك-حلا

 ىأ(عبساميكح كاو)
 ةابتنار تاذكهو عن
 هدف قيقت ىلا 0
 هثيدح رازبلا للعدقو)

 ةل-ءاوأك لذا ىأ (كلذ
 داخ_-اىف ةحداو ةيفخ

 ىأ(لاقو) كلانهركذ

 ىقو(تباث هاور) رازبلا
 نسنأ نءىأ هنعةخسن

 3 يصب (هيلع عدا و)

 دلي او روز لو ها
 ناك لواعا لي واحلا ىأ

 ىلص ماوهوتامهدي ىف [ <
 ناكدنأ ىف سع هوقو
 ىؤرسنأ نع) سادي
 ىأ(لاق هنع ىلاعت هللا
 هنا اديج نظأو)رازبلا
 ىأ (تباث ن١ هعمس

 ن--ءىورو سأد-5
 ىذاقلا لاق) انكر

 + صلال هأ جرش ل(- ءاىلاعت هتاواد هو )هللا هجر _ضفلاونأ ى ةاقلالاو ةخسن ىفهناهدد و ولو هف.خصملاةنار هاظاا (ماعلا

 عزا: :هملاثيد 4| ادعر هدارإ تاكو حيخصلا ام هتيدخ ناويتذ اد نب جالو ثبات ٠ ثدد>] ةحصا ارمأت هدا ىو

 نب ركب وأو هده سهل :عو رع نبأو سابع نبا كاد ىو رمت ليلج دانوهو (عورو روما ادع ع ثيدح خيدصلاو ) هيف

 ا ”.بل!ةعالا هلجرخأو ةئامز  ثالب هس قون ساي اد



 ل-بفنم) ىحامىأ(كلذن هائشلوةسنأن غي 5سدلو)اعباسئأ(هانرك ذو) مهلك ىأ (ةحصلا لهأ هجرت ىذلا سنأ نه
 ةباورلا كل: ىأ(تناك)ولفة+..:ىنو( ولو)لعأ ىلاعت هللاو مدقتام ىلع( ىفارصنلادئرملا نعهتياكح نمالا اياورلا عبجىفهسفن
 ةخ-:ىو مهو ىلاةمسنىأ( مه ونالو) هلنءطئأ( حدق)اهن وهضمىق ىأ(اهيةناكا ا)اريدقتواض رذىأ( ةح ص ةداكحلا وأ

 نايسنلل زاوجالو) هن ردنع نمىأ(هيلاىوأاه.ةمل_وهيلعىلاعت هللا ىل_صىنال) هطبض ىفف ءّصو نهوىلا ةءسن ىأنيهوتالو
 (نآرقلامظن ىفنعطالو) ىناخلا ىلا ت#نمهلصوأىأ (هغلباميف) ليملا»غسْرلا ١٠م ىأ(فيرردتلاو هيلعطلغلاو
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 هلوقو ةثامو ثالث ةنس قوناز هز رعلادبعو( سنأن ء) عسيفر نبزب زعلادبع نءديعسْن ثراولادمع و ابمقه نمالىأ

 آلنوورت 0 رت ئذلا) | ةند) ناعم قا رطنم
 (كلذ نم *وثلوةسذأن ءع)ةداورلاهذهىفروكذ لا ثيدحلاىفىأ(هيقسدلو هانرك ذو) لسمو ىأ (ىلاعت هللاد_دذعنم
 هللا ل_دهنأهيفو ربل ىأةدحوملاعّفر فاقلا مسكي (هسفن لبق نم) نءاطلا نملئاسلاهرك ذئذلا 08 001
 ىلع رتقمو و( رضا كبرارخا نع هم اح ن ١ هنحونمل لءقن 54+ تاعسل ناكل هللا عرتقم ه ىلا "كات 0 عه اكح مالا هيلا 2 ق."مهلأق 5 هملءىلاعت كى (ه--يق

 (ة>يحص) ةصقلا(تناكولو)هناوب قايسف حرس ىلأن با هلاقامام أو اضوه ل ءىلاعت هللا ىلص هلوسر و
 (حدق)دترملاهللاو دعىفارصنلااهارتفا ىتلا هياكل هذ هىف ىأ (اهيفناك اسلإ) ةياورلاةهجنم 0 0

 وه٠نوولا :مّنونلانيهونخ_فذلا ص ءدقوحاحصلاءاكْئَدل مهولاناهذاهنوكس وطلةااوهو 1 54 -

 نه( هيلا وأ ميفلسو هيلع ىلاعتدللا لص ىزلل) هل ىضرنالا ؟هبناج هوبا هتنست ى[فعضلا | اك 09 1 0
 همهون اك حولا ن لاه رطاونق (هيلع طاغلاون ايس الزاوجالو) هنرتعب أمم هلة مسدأو هير همالك مالسلاو ةالصلا هنا 11 تال لاه رطامتت (متلع للا وناس الراوحالا :١ هنره اف كف سنل هيلع ىنلا هنأ لمق

 اميفإليد_.ااورييةتلاهدارملاو و2 |نعلملاوهوفارخنالا نم ليه”( في رحتلاو)لئاسلا
 تاكا مالك نمه:م سلامه مفتدثأهنا لاقب نان( نآرقلا ملئن ىف نعطالو) ىلاعت هللا نع(هغلب
 (هيفسناذا)اهري_ةبهظاغلا لي دءٌّبهنم سلام ه.ةةناو(هللاد_:ءنمهنا) ىف نةطال( و) بذاكلا
 هيلعيلاعت هللا لص( هللافإ) روك ذملا(بتاكلانا نمرثك أ) هلاقام/ عصول) ب تكا هلاقاهفىأ
 نمم الكل ااةئاخ مهل هيقلبامستك, وىلع وهوهوف و هرك ذامىأ (ه.تكوأ )الم( مكح ملع)!سو

 لاقفإهبتك اذا ةخفنىقو
 ىلاعت هللا ىل_ص ئنلا هل
 (وهدالذك ٍلسوهيلع

 هثنتكوأ هتلفام لم ىأ
 هللاقف)هماةلبق هاوأ سهر ؟مهغيار وأ امظندر وَنأوهويدذنلا داصرالاة عب رطىلءهئادتبا هدملتوأ هناسل هقسف)

 هياعىلاعت هللا لص ىنلا قسى أ (هملقوأ هناسل هقبسف) هلوأهيلعلادلا مالكلا عطقم ىلع دىذلا | لبق لوسرلا ىلع زن كءاك ذلك مهفاردا.تاموتاقاملثمنآرقلا ظفلىأ( وهكلذك ل_فوهيلعملاعت هللا ىل_صونلا || امنيشملكوأ ةماكل
 مكح>وأملعل- ةءةدحاو (ةملك-ا) هعمدراونوهيلعهيلميساطهملقوأس تاكلا ناسلملسو ىأ (اه لوسرلاراهظا
 هماءىلاعت هللا لس لو سرلا ىلع لزنا- )كلذلمااكلا قايس عم هلاقسال مرر وععك (نيتملكوأ) نك اذا)ةملكلا كيد

 هيلع ىلاعت هللا ىلص(لوسرلاهالمأا ممدق:امنأك اذا)لوأ هانمدقامو ناةماكل اهنم اء وةماكال || ل اا ملع 8 ريمضلاو نيت اكوا ءاكن ملاكا ة+مأ|الو را اهلنا لق) ياعمالمأ ىذلا حدا( لو | لورا الما مدام
 ةردق:وقب )هتءاحوهرخآ ىف(اهعوقو ىذتةيو) ةماكلاوةمئالا ىلع ىأ (اهياعلدب) اس1 نايب او ئا(اهءوتو 0
 ةقال_لارج> زي ءانلاب رعلا مهص نه هنوكل هناو4ةبسسدسل نأ (مالكلا ىلع بناكلا وقبل يو ثاللااهل< 0

 (فراعلل) لاقتنالا(كلذ نتي اك )هما ا ل- قل هلاقنا هع :رمسىأ (هتنطقو) هل راملا (ه_سح ا 0 هدوج و) هاو ىفهبصوهتغايصوا رثنوامظن مالكلا خبا.دب ىأ(همدتةرعمو)ا يدل نيعضتر ملا |/(مزاكلا ىلع يناكلا ةردق
 (هتيفاقىلا) هك اردا: وةلهمهف(ق.سنأ)دثنأ اذارعشلا نم(تدبلا عمساذا) ملاكا بيلا اب 5 رسوم ١

 ىأ عامسانغ همهقةع رس ىأ ( هتنطفو) تب ردوهكا رداىأ(هسحتد وجو) مارملا 5 5 رت ىف ارثواهظن م ااكملاب

 نمةلالسنمنا.نالاانقلدةلو ىلاعت هلوةلرنااهنا ىور ث.> هتقئاومىقهنعىلاهتهللاىذر روعأ عقوامكلذريظ نو هتر اور
 كرابتهةعىلاعت هللا ىضررع اورخآ اقل ءءاناشنأ ما < ماظعلا انو .كف لو هيل عىلاعت هللا ىلص هللا لو تر غلب ملف ةي الا نيط
 نم(تيبلاعمساذا] مااكلاتيلاساب(فراءال كلذ يمديك )تاو كالذكمال_!اوةالصلا هيلع ىنلا ء'لاقذنيقلاخلا نسحأ هللا

 ماجتلا ىلدق( هين اهىلا) هنوقا هموف(قوسإنا) رعشأ|



 ناكام د ىفاكما |رما مات لق ىأ(هنغ متيامىلا)«عبط قست هنافرثنلا ىف( نس 1)مالاكلا» ادئيا عمساذاوأ ىأ(مالاك- !اًادتبسوأ)

 هل-حىف) ىفاوتلا( كلذ قفل لو ولف أسأن او مفنالع نأ مماسحأ نا فونوءاظنمه_فنأ ا وناك نكتلو مهملظيل هللا
 هك هلون) لوا ىأ(كلذ لك و)ةلماشىأ(ةر ودسألو )ةلماك ىأ(هآى كلذ ىف «الاك ) هتعاخ ىلع هنتان لدتا مىأ(مالكلا

 2 ا ا هك نا ىد رب وهذ: عصا ) هتدثكوأ هماةام لك ىأ(باو صلك)ح رسىلأ نياهللا دمغل( مالا وةالصلا

 ٠١8 )ن اهحو)ت اب ”الاىورب واهقفاومواهسو دىأ(ى الا عطاقم نم هيذ) ناك(ا م.فاذه

 | ىدراولانافا همام“ , هدمصتوأ ةمط+ىلاهمهذ قمس نابهمام“ب ,مالاك- !!ىفكلذ عقءالىأ(مالك- |

 ضرافلا نيادنعابيف(كاحتو هلةديصق ىعدا ا ليا رسا نبا عم ل كولا نياردصلل عقوامادجايعب هلثم
 "لال الوالا نمرذا4 |ىلعر فاح ,ةولاهتفرف 700 عقون مهنا لئلا قفردصلل امك 31
 لوالا رهاظااو ه ”ءاخ ىلع هتاف لد” مالك لكسد'هنا ماكل هل مك ءدارم ل. ةوةروهثملاةصقلا ىف

 ىأن با ة هصق نع ب با 0 الا نماهم امد (ةروسالو هنآ فكلذ فت الاك) هلو 3

 هذ هَل ةمىأ(كلذ كو 5 اةذاهما او>روهظو اممهعااهمدقوىفارمدنلا ةصقنعباحأ امدعد حرس
 فرصأث أ ك هيدردعت لانا ح رسىلأ نبا ةصقىف مل اميف( لود ءاعىلا «) هللا ىل_د هلوق ةزهصقلا

 لك) كلذلو_هد ناك هنا( عصنا) كح ماعوأ ل وةافممك> ب رعزلع ل عناكدنرأ ثيءاد-#

 عطاقمن مد.ق ناكاو< .ن) حرس أنبا عمدل عئوىذلا(اذهنوكيدقف) تنا هتلقومتيلمأا-(باوص

 رخ آوهو عظقم عج عطاةماونآرقلا ن مهلا ىحوأ ال همقربم طوتان "الا ةنسن وهيا جحا الإ
 هناء لا ىو جو هلكلاه دنا ل سيئلاموملع(نانلارت تاو سا

 ايجات ارئأ) امهمالد اوصلك مل سوهيلعملاعأ هللا ىلص هل لاق اذ هلق ى :رخالا تناك ل ارك ةوامهمدحا
 تناك لال ذ ىلع( هويه >ا) مل- وهيل عىلاعت هللا ىل- ع( ىلم اي لسو هيا عىلا هت هللا ىلص بن :!ىلع

 اعىأ(م 2 | ىذن ل ةغال ءأ| بع لاسأب( هّقرهموهمنطقب ١1 رك ذا روك ذا (بناكلا لصوتو)

 اهر 1 ءا هتان بت اكد اهركذ يتلا( ىرخالا):ءارقلا ( ىلإ )هقاي-سه- م اعلدب و هماقمهي_ضخقم

 3ك ل ردات ادراة كذىرحخالاةءار 0 هما عىل اعت هللأ ىلع ينللاه رك ذق)

 «مااك أرقإ_سو هيلع ىلاعت هلا لص لوسرلا نامه و: :مهمالك ب يلاسأ ىلع لزانلان آرقلامظن ىلع
 لاتىأ هل(اهب ودذ)نء دم اك-لاوأ ةماك-لا كالت 20 هيلع ىلاعت هللا لص ىذلا ا
 هلوسر ىلع هازنأ ى <ءذلا (نال نشا عدل ليف راكاالرأ 7 ,هوهيلا جوأ|لهتقفاواباوصاهلا هل

 ىتمواظذل هخ:دارأام ىأ( خس أمجسو مهنته 16 (م>أام) هيلعهالماف ملوهيلع هللا ىلص
 قيس هنأف 4. يةريضالح رسىلأ نب اهلاتأم نا هإ صاع ءح خوسفلاو خ الا سادك ىف ل هذأكد سك عد عمال
 سو كه ماء هللا ىل_صنلا هنو ةنآر ةلااع اذا هللا ريف ىذاو تاملكلا وهب ءاعىلا هت هنباىلصىنلا

 ىلاعت هنلااحمو كلذ ل هد هلاح همال ان نسخ ستفلا ماع سأ مث لاقام لاق هلا هلضأو كا انامل عهرقأو
 فااخّت دقو ىرخأ ةءارقهنا ىلع هلاغناخموأ هيل ءهالمأ ا لا ةفاوم هلاقام ناك هاوس هند درلاحهارتف|امهنع
 صه ىف) كلا ارقلا اا ىأ(كلذد_> ودفاك) ضقانتا | مذ 5عو. :هملامئاوىن_عموأاظفلتآ ارقلا
 نعذياكح(قلاعت هوت ل ةم) رعت ف قاوةلاكرثنلا فه ئتااهزتاوازا واتا 5ناز 2 ا اوةلاكرثنلا قىهىئتاااهرخاوأواهاصاوذ ىهو ( ىلا عطاقم

 مالسالاردص قنا اح ىأ

 ع 0 نانءارسقو) ١
 ا 010101719011 11 د حوا تعط ماج جا توج ك7 2 هوت ع جو حو جت صو كم - ١ - هع مومو

 مص د د مو ص ادد ياداسل (وأ )لاهيا لوصولا لق هنمةملكرخآى أ

 0 ١ هنأ كر ةاندملا فال ف مزال“ هوقل ا هنو هناملك باح: هدو صعب د١ كي صعد طرقرب وههنالهيددنقو

 اا وار كال نم مهقلا قيسىأ (كلذألاةاغت عي ىأ( قفتيالو)هقاوخ نم(« متيم

 اعدجاتلزن ازنأ)ل :انرتاودم 9

 نا 1| ىلع

 أمومدح هد |

 ىل_ءاف) دا تراص

 ل طعوثوامهيد->|
 ةكربب (هنئطقب بناكلا

 هن ارم نس اكن اوه

 ىذتقع هس'ةرعمو)

 قلعت امو (مالكلا
 ىلا )هت ”غالب وهةتحا قد

 رك دل-ءقىأ(ى رخالا

 214 قا نال طوتلا
 ة+.: فاك اف لو
 ا :املاىأ (اهرك دف)

 هيلع ىلاعت هللا لص ىنلل)

 (اهف هرك ذلبةىلدو
 هيلاريشنامىلعهأنمدق أك
 ارتررداكب ىلا عت هاو-5

 ر ونران4سسكلوأو ءىذد

 نامالارووظد ذعر و ىلع
 ءاشن نههرونل هللا ىدوي

 ءاشا نملضن ورمعك

0 : 3 

 هلاقار 0

 هياغقران هلليروت ن٠
 ءءو.عر ومالاور وهظ نم 5

 و وشو لالط تح >تدح

 ملعنمرك ذامىأ(كلذن مهلا ك>أ م ةةقاوملا مس 1 سو هيلعىلاعت هلبا ىلص ىذا هل) ىرخالا ءأ سس( :هناق لاهو لدم الا هلام رثالا ءارشا عا |( وكت | (اهب وصق)

 ىلاعت هلوقك كلا 2 م زاىأ(خس :اعخسنو)هننن أ ىأ(ىحأام) كلان مدقتا هوو م>ر روقءلديمكح

 دقاك) م جيم“ !متءار ل١ نهدنو ع مرثس ل25 نديث لت انع ىذرفانب راممقلانا انعاوغلب ودلوقواههوجرافاينزاذا ةخيشلاو خسيشلا

 5 امرك هلوق لثثمىآالا ءامإ,ةمضهد ىف اديان الاى نإلةخالا(كلذءا>و



 هس ع7 نم هندارا ف( مك حلا)موباقءوموباو'ىلعرداقلا ىوغلاىأ ( زيزعلاث:[كنانمهرفغ: ناو كدابع مهنافمهذعت نأ
 ىأ(تدلو مح رلاروعغلاتناكناف) ةذاثىد رطدىأ(ةءاجأرقدن :و)ةرشملاو أةعمسلا مهو (دوه#اةءارقءتهو) هئباثاو

 ىف نيهج ملكات اك كلذكو و):ذاشتراصاذلو هيو ةكمال» لت يأ ماا م(ةحس قو فحصملاف) هلا مده

 ىفىأ( ىدصاا انة ثوروه#ا)اموياكىأ (اعمام_مبأرق) عضاوملان م 0 ىتالاءانث أ ىف لب ( مام اطاقملا ريغ

 سنجوأم ا فد

 ةئابثعلا فحاصلا
 مهبونذ(م-ةرقغت ناو) لب رئام موهلعفت (كدابع م_متاف مولع 'نا)مال_لاوةالصلاهيلعى منع

 هلامذأ عميج عف ةاولاىأ( يي 2 اقعلاوباوثلا ىلع رداقلا ىوقلا( زي زهلاتناكناف) ممناي_صعو
 اامثءلاىلا رظنا
 ب ارق) الا : رهظن ل نأو ةغلاع لا هك لعقد ,اعلئسالةمك-لا ىذتةمىلع م 0 0

 ىنامثعلا(فحصالاىف)ةذاشلاةءار ةلا(ءذهتساو)ةرتاوتلاةءارقلا مك_هلازي زعلا تناك ناف هلوق 1 َح 0 0 6 لد, (مد>رلار لنا :اف)ذ اوثلاىفةبادصلا ع نية تا ا زعل لديرمحرلا م كو ظ 3 0 هلل سانملانا 1 اوةل'ةءارقلا ىهوعارقلارثك أىأ (روهجنا :
 انهةم_هان ا ىف ءذاش !اةءارقلان' مه طعن ن ظوءادءام ةلرتوه ا را عمجلا مامالاب ىجسملا ) املا: 1 7

 مهنافمبذ-عتواوثو ؟ىد مه رك ىلعم 4 1 رهمتام نأ ةرهعملاب ءاعدلا رف سعب مهوأ مي>رلار وغلا تناكنا قولو مك: :الشالء ىف .فالو لاو سنم لك ىلع بلاغزي زعكنال هضعد عئرنو اة رحت ى زجع نع ثلذ س لقمه وذكرت غ ناك: اىن-ءللانافة غال. لائقة 9 14 سلو 9 ا

 لضف هلاعفأ ف يك لاودارأاع عنوالىذلازي زعلاتنافمهرفغتو كتءاطامهتيدهناو كدابعإ] (قكاضةيو)
 نال بسانماوهاذه ىراثالانب لاقوة ب_بانملامدعب ريق نعطاله_جوالو ءاشن نم ىد مم وعاش نم 0

 كنافم ةرفغتو [مهبذعت نائأنيطرشلاب اعتب ميك از زعلاو ىفاثلا طر. ثلايدرةنب محرلار وفغلا
 تاهاك) نآرقلا ىف عقو(كلذكو)ريدت ةىقيلأو فةرفغملاوسي د 2-2 ”لا نيرعالا ىف يكحتاز ؛ زعلاتنا

 ءارقلا نم )د وها امهمأرق 9 عطاقملا قءاحامرخاوالاو ( عطاه ارب ف) نب ربا م( نو جوىلعد .ءأح

 ةهس رلومسخلا قامثعل(ضحصلا ىف)ني-ه>ولابةءارقلا ىأ(اّنثو زمعار ةىلع قدما ركعلا 1 59

 اهئايحا نمس>ءىتلا قوما مظعوأ راسا مظعىأ مظءع_(ماظعلاىلارظناو)ىلاعت هلوق(لثم) ىذقيى 1 ا

 ةمجعمىارب(اهزرشننو)هريدغو ورعوآ أر قدبوا مي ىأرشذلا نمله -عمءارب (اهرششنن فيك 0 1 1 ١
 ىلاعت هلوةل ثم (و) عقترملاى و5 رم“ :ذلا نمضءب ىلع اهض»د مؤرنو ا كرك ى أ هريغو عفان ةءارق رع 2 1 0

 هيضةاملك ىققاءاضقلا ى ذةيىأهريغوو ر عىلأةءارقىفةيتتو ةم عم اًضد (قلاىغ ذقي) 4 1 0 2 59

 لكو)رد-ةي مكافح عر وذو ةءاردقةدد تدلي مداصر (صقتب د) ) :الزلا لد 7

 (بسالو) ةهم-ثىأ(اس ر) ىذتقيالو مزا“ ه_سالىأ(بد ونال) لصغلااذهىفر و ذملا(اذه ثا ندرإ عافك
 هه ” رطاويق يلا بسن (اطاغإسوهسي اعىلاعت هللا ىل_كدل) ادسن وكي ىأ عراضملاةغيسصص»

 مهعمهو نماهحتقي هنا لككفو را سلعلا :فطعوهفطالغلا م وك (امهوالو) عالبلا

 نوكينا ل متي) نيبتاكلا ةسصقىف عقوىذلا (اًذهنال- ةدقو) رظنهيفوديلاهمهو_هذاذا

 راع نياوورعيىناةءارق

 فدو قاكلاوءزَعو

 فالخ ىلعمسرلا ىفءواُم
 فقوال 0 ساشا

 ةءاورلاوأ ةءار_هلا ق 3

 روب (ابيرسجواال)
 اكان اعل ,(تنسالو)ةيمش

 مالسالا ىلام- هوعدب(سانلا ىلا )همت اكمىف ) معمر هاللي نال < ىنلا نعهيتكي امو نيالا
 كلذ ىف همتاك-! نذاب وأوه (لجوزءىلاعتهنافصن) .ن ناهيفهل(ةنآر ةلاريغ)م هريغوأك ولم 0 ل

 ىلإ اشفي هما عابابمتانارةسدلهالتكيعنلا (باتكا كاف يمسو) | 00 00101( فدك ) هملت عاب سحيانآ رت دل هنالدس كد ىذلا ١(ناتكللا كلذ قديم 0
 ناك لعد سا رقلح رن أن يالوةىأ(اذهناليقدقو)ا.هونىأاهنوكسوءافلا حتي (امهوالو) اوهسىأ (اطاغ

 ) سوم ل عىلاعتهللا لص ىلا ن ء)بدناكمهبثك ناكأ م مف ىأ(هبت 1 داهم .5نوكي نالمت )دب رآه كاد©#ف رصأ تنك هيد ر

 (هءىقدلت تاقصدىلاعت وهنأ بس للا ) ح رس لأن باىأ( فوق كس هلا ريغ) مهره ريغو ولما ع نمىأ(سانلاىلا) هنال ىلعىأ

 2 ا الذ فهيجس وم اراد هوومالك- || عجسقةاورامسس + م>رإ روفغو و مكح ماعو رج ي+خماعورب_صن عيمسنم
 نالاثالال هع مت 4 لع ىلع !او ىلءملا نب ينال: حخاالل“ يدم عقياماريثك و ءاشاك ىوربو بولطملا جمب ىلع( ءاش دك بو“ 1



 رادخالا نم غالبلا ل يبس هليدس سيلامامأو):لاسرلا باب ىخيلبتلا ىأ (غالبلا هقي رطا يخ) ءذغتىذلا ىأه (لوقلا اذهل هف)#
 ثري داحأ ىأ ميما حقب (داعملا رابخاالو )دازلا نم سكتو شاءملانسحىفةي ويت دلارو هالابةةلعمملا( ماك الا ىلاسفدنت هال ىتلا
 لاو>أو)ىرخالاب نلءتاملسسدل ىأ (ايندلارو «أ ىف ل: ) وأ ىلجىحلا ىأ( حو ىلا فاذتالو)داب الادب ىقةي ورخالا لاودالا

 (لوهيلعىلاعتهلاىلصىبنلا ٠:١ هيزنن)ةخنىفاكمداقتعاىأ(ب<ىذلاف)<أو هدغةياكح نمىأ (هسفن
 0 يفلل

 كنا كد انيلعاعرمث( بح ىذلاف) هسقنروماب ةقلعتملا لو «ملعىلاعت هللا ىل_ص (هسف:لاو>أو)|يندلارومأ 0 )ام ةخ-- ىو (ايندلالاو-اىف)» رك ذ عاواسع ول وداعملارابخاو ماك الا نءسرلو غالبلا قير ىأ(اظاغال اوالاناه-سن 0 ءاامناسي با ىلاقا | نأ رمضا(ل) هكا هب وأهنأ ل اجا وح و تاس نع : َنكمراسخأك ىأ(اوهسالوا دعال) 5 هيرنمهيلاهبجوأرمأ ىأ( ىو ىلا)هسنا ودن_بتىأ (فاضتالو ) ىحولرالا ل عتال ىلا: رخ الاو رم+خًاامدضد ىأ ةدحوملا دو ارسال والا داراف دوم الورد بع لاترد مح 0 ةءانقلا لاوحأى أ مملا تقي (داعملار امخأ ىلا )اف دنت_سم(الو )ابد بتي ىتلا ةيعرمشلا (ماكحالا ةفو ميسا ضن (وريخم ىلااف) دانُ_ساالىأ (دن:_سمالىلا) رم عير هلا افي وهوة يت اثاااا نيب (رابخالا نم) الز كاد انمدل ||| "مدن رمان ( عدابلا ل دل: نش كاما مآوز رار ارق ةعاان5: رامي انا ساو كل انعيئأ تلت نيزرح || 20 -] قو ند نيران لان ىلا لشن اة وترك فاو( راح 0 1 ٠ تا لكو تثثنفيكب تكا هل وياهلا عنقك ص لاقاذلورع مكهيقيلياسمناك أ ا

 نددت (هطخ-سو حذو ملا ضب (ةربخت فال )ا بام هناذو + -ه:لاودأو ايندلالاوحأ نمروك ذا (كلذ نهئثف) هي اس لل
 2 : هللا ىل_صهماةعى يلب الايذك نوك:هنال(ادعال امج ويه:ءربخأ اا قباط هريغ ىألوعقهمباءابلا

 ىلع فوطعمةز.سملاعتقب( هنأ و)اءقاو عقاون سدلامداق:ءال(اطاغالو اوه سالو لسو هيلع ىلاعت
 ريغ هنوك ىأ(هاضر لاح ) هلاوحأ عي ىف هنمدر ود-_ص نءهللاهظفح (كلذ نهموص ««) هبيزغت

 هاضر مدعو < ةهارك ىأ نوكسف مدد وأن بث عاقب (هطخسلاحىفو)هرابخ ا ىلعدركمالو رابضغ

 هنافهلزهو هحازمىأ (هحزمو) هلوةبهيلاراشأى ذلاحرملاو لزهلاد ضودومم ل ارمسكب (هتدجو )
 هتمالوهجازعةدص ىأ (هتعص) لاح ( و)اقحالا لويالو انايخأ حري ناك لسو هيلع اعت هللا ىلع
 هدمصع نمروك ذملا(كلذليلدو)هياعةيرمشدلا ضارعالا صءد ضو رع ىأ(هضرعو ) ضارعالا نم
 (هياعمهعاسجاو)ةمالاهذه نمهرمصعمدقتن ءىأ(فاسلا قافتا) هلاوحأ ع-يجو ه رابخأ عيجف
 ىلاعت هللا ىذر(ةياحصلا نيد نمالانيةي(ىلهدانا كلذو )ال دأ هرب ف الخ ربه :عردصيال هنا ىلع ىأ

 اورمثساىذلام_مأدىأري_سغت فطع(ممداعو) هلوقبةداعلا ىندع وأ هناندلا ىنعماما نيدلاو مهّمع

 ةخسىو»درتو هقوتري-غنممهءارسا ىأ(م-ةردامم) هلدايةئالاو ةعاطلا ىن ه؟نيدلا وأهيلع
 ىن) هلونمتياملو.قب (ل_سوهيلعىلاعت هللا ىل_صهةيدصتىلا) نيع راس ىأ هل بقاملاحو ذنب ردام#
 هراخأ ع.يمح) مهقيد هتلدامتءالاو قوثولا ىأ(ةقثلاو) هدعباموهدجن هةقباسلا (هلاوحأ عسيج
 تردصو( تعاوإ)ىهىأن عو ةخنىفو(ئثىأو)هرامخأ(تناك) عاونالا نمعون ىأ (باب ىأف
 فوولا نملهغت ( قوت م هل نكي )نا كلاورمالا ىأ(هناو) هلاو>أن ءلاح ىأ ىف م١ _سىابوهنم
 نمىأ (اهنهئثىف) قوولامدعو د ثااىفةيفرعةقيةحاضب أو ه(ددرتالو )ةبي رلاو كسا اهب دي رأ
 الولرد_صلا خارشناو ]ولاهو ةلديعد وخءاعمهن اكهربخى ةحاب نومزحي عامسلادرجع لب را.خأ
 ةلمهمن يس تايثتسالاو هرامخأ ىف لسوهيلعهّللا ىل د هلاو أن ءوأهربخل اح ىأ (هلاح نعت ابشئسا

 ىأ ْن ع مدد 9

 هعضغو هئها ارك

 ميجا رسكب (هدجو)
 (هحْزم ]لزفادض وهو

 لوة#ءالو حزب ناكهناف
 ةأرعال هلوةه_:مواة>الا

 زوجعةنملا ل->دنال

 ىأ (ه-ذرو ه.كو)
 هناسلةد. هملق ةمالل

 ىأ (كلذ ل-يادو)
 (فلسااقافتا) رك ذام

 نيعداتلا و ةبادصلاىأ

 ىأ (هيلع مهعاجاو)
 هئم ىثردصال هناىلع

 هع هرامخأ فال

 انا) هنايبىأ(كلذو)
 (هباحصلا نيد نم مع

 - قل ج7 حمام جل عنو ج١1 71و ب7 2 7 9و 10533752: ٠ .٠ لق 133157270030551 52050722 عج + ٠ ب حتااشلا# 7717 مهتداعو)م-مديدىأ

 ةخسن قو ناثلاىأ(هناو) هرامخاىأ(تعءقو) 23ىأقاو ةحاس قو (ئثىأنع و)هراوطانم(تناكبابىأى) هراث آو

 (تابئئساالو) هلاوحأت ومو هلاعفأو هلاوقأ ة حصن هىأ(ا«ئثىفددرت الو) نكسمتو تبلت ىأ(ىقونم 4 نكي )مهناو ةحيد
 هلاحن ء)ةاقث لقن دعبددرتن عأشن تاث بلطالو ىأ



 هالصلا ىف هلع عاام مال اوال هلا أع هنادرو مح هل.ءفالمبثةفارمو هكلاوذأث متعب ءلاخا(الوأو وسأ يأ عفو له لذ دنع
 (قيقملاىنأنباعتحاالو)لسوهيلعملاعتهللاىلص لعبت متاح رطوكلذكو ١١١ ااومرو هاعناوعلخ ا عصرو
 22222 بسس 777 بببببسصسلا 200
 نوكسو ىلوالافاقلا

 نء(ىدوهياا) ةيةحتلا

 ام.ف(رع ىلعإو رموخدو
 ثد.د>حىف ىراخءلاهاور

 نامز ف ىأ(كلذدنع )هو ولاوث :توبثلا سلطو هوةرور:ا:ةمو ةددو هو ةماثمو ةيقوقةانثمو
 ادعمأهت:ماوه_سورابخارد_صلهىأ(المأاووسابنقعقو للد) نولو ةيالو مهاب رطخالفدرابخا
 هدقتعن انك ناو هيلعهزاوج مدعامأو كلذهنم عق لهنا ىلع ليلداذ_هوم تار ثئسال نايباذهو هريغو
 نأ هيل ئاقالفزاو_<لا مدعملءال عوقولا مدعىلعل دياعا هنا نهىل-ق 14 حوالثدارع سافاضرأ

 اذهل عربغمالا ةغيصر ( ىيقحلا ىلأنبا) ل دتساو كس ىأ(جتحا امو) هعانتماىلع ليادلاتاطإ
 ني>) ريخدو(يءالحا

 اذهوهسدلوريسلا ىف ةدقهلواهنعملاعت هللا ىذر نية موثا ا مأ بطخأ نب ىحتنبةيفص جوز ىو قحلا وهو(رميخنم) رع

 اة 0 ل لا او و او ع : 5 -ن و قىراخلاهاورثيدحكلااذ هوهوسااوركذ ةاذهامأو بوهلع ىلاعت هللا ىلص همز ل“ ةهنال رغما 1 2
 ديرب نا لمحت و جتحاب ىلع: م4 هع ىلا «ث هللا ىذر باطني ( رج ىلع) رميخ ىدوييءالجاشي دح هللا لودر رارقان)

 ىقمهدرطو مهجرخأى أ (رب مخ نممهالجا نيح) هلوقل ساخلل مد آ نياك م هت ءاسج ىتيةحلا ىلأ نياب

 قلعتمراحلاو فرصلا نم عونم دوويللة-::دملا ب رقيدالب ىهوهاعىلاعت هللا ىذر هنفالد نمز

 ىلاعتهّللا ىذرر ع ىلعةج> !وهياعىلاعت هللا لد هلعف لهذة رارقاب قاعتم قيقا نبل ىأ (مهل دو
 هيلع ىلاعت هبا ىلص هلوقب) هنجدحا ملا درهياعةجحل ا ماقا ىأ(ةذءهّللا ىضر ر-عهيلعماحأو نع

 اذانوكس"لاحىأ ىنىأ (كدالب نمت جرخأ اذا فيك: ) ىلا نب نم ىدو !اكلذل(مل_سو

 (تناك)ه.جم>ااملادر روك ذملا(ىدوويلا)ه:ع هللا ىذر رمعل ىأ( هل لاقف)هنم قدا رب 2 نمض دم

 ه_ءاعملاعتهياىل- 55

 ىأ جتءابواعثم(مل+و

 ىدوديبلا لدك_سا
 ةال_صلا هيلعمرب رقي

 مهئاقبا ىف /مه) مال لاو
 رعهياعجا> اوزاهق

 ىلاعتهللا ىل_ك هلوق

 دحلادضلزملانمةرملا ىهوةلزهريغصت(ةليزه)هرخآ ىلا كب فيك ملسو هياعىبلاعت هللا لد هتلاقم | ناك عا عه ىلأنبالىأ( سووهيلع

 .٠ .٠ 5 2000 ند امد ٍّ

 لقيملىأ (هتلاودعاب تبذك هل)أبيجم هنعىلاعت هللا ىذررع(لاقف)هيفىل ادالن حرا اولزملا ىو راط
 || كلذ فالخدقتع ءودعلا كلذو ىدصالا حزوالو هفاضيأ احزمناكولوالز هئالذ ل و هيلع ىلاعتهللا ىل
 ثيدحمااذهو كلذ نمئْدب نولو ةيالةباحصلاو ىلاعت للا هنعا هلاريةحتو ةوبنلا ماقٍاله بو ةنمادام
 لو هيل علت هلال ص ناكو هنء ىلا «ت هللا ىضررمعل ةبطخ ىف الص ةمر عنيا نءناخيشلا هاور

 بطال الوهلاةغيدد

 هااصاا هيلع هم ىأ

 رهطال مثكلذ ىلع هتفالخ لوأ ىف هنعىلاعت هللا ىذررعمه هرقأ مث .وهيلعىلاعتهنناىلصهللالوسر 1 ا ا ٠0 2[ لع تع لات هنا ىضرركي ىأ فرقا مة هسسي و هنتي اهرام نوككر نأ ل عا م مهرت || ص (هل زه) مالسلاو

 نمءاحي راوءام.ءلمهج رخآو لاومالاورامثلا نم م-هلامةميق مهاط ءأواْمهمهالجار ع نيا مهر دغ هل
 تناكوهحورشو ىراخبلاوريسلا ف لصف م نانيدب رعلادرب رح عمال يد ماشا | بناح

 ةيلعىلاعت هسا ىل ص هتمدعىلع ةلالدلا قركذام له .ىأ(اضنأو) ررقم مكالذدنع هل ىدوهيلا ة-احم

 هلك ( مساقلا ىلأ نه)

 مالسلاو ةالصلا هيلع

 ىتعميرثأ عج(وراث آو إسوعيلعملاهتهقاىلصهنعةيورلا (هرابخأناف)ءرابخأ عييج 1و راهن ابل
 رسكو لامش عج(هلئامشو )ةدي#ا ةقصلا ىهو هريس عج( ريسو)ه-:عءلدقني و ردو رب 0 نك 1 0 5

 لاغتشالا ىنععةيانعلانملوعقم مءااظفحو القن(اسبيىندعم)ةن_سحلاةيتاذلاهتاقصىهو نيشلا || 060002000
 - كح احح 3 و رخآىلااخوآ نمد انو ىأ(ى ) مام هالاو همالاكن اهلا ةراشإللو 0 انتر راها ار اهت ال انوا نقم مانو نس |( ص تنل ءاميذع' ' : لزلا نم هيىيليال

 1 سس اح

 هل ةليزحهزجعم نوكيق ماكحالاةوقو مالسالاهزه نم عقيساس عارابخا ناك هنا لزملاب وهامو ل :لوقداك

 اهليصافت)فوتسوأ(ىدقتسمإاذكو لوهملاةغيصب وهو(امب) مهتمىأ (ىتعم) هلاس:- توعنو هلاك تافصن هةلمحلا ىأ



 مقارتعاوأ هلاقلوةىف طاغال_سوهيلعملاعثهللاىلصهك اردتسا) هلاوحأل ثا مشو هلاوقأن مىأ( ماش ىف )در وامو ىأ(دربأو
 مل_مداو رامىلع(لةناك )انيلا ىأ(ىلةنل)اهقاو مهولاو ظاغلا نهرك ذامىأ (كلذ ناكولو هيربخأ وش ف)وه-عوقوبىأ(مهؤب
 نع)هءوجرو مالس اوهالصا |هيلعهتصقىفةخسن ىو( مال اوهالصلاهياعهعوجر ةصقنم) دخن عمئاروسن أو ةحاط نع

 مهومج م هناكلذو ىثنالا فرك ذلا ل خه لا نم و ئثلعجوهواهريبأ:ىأ( لخنلا ميقات راصنالا ىلع هيراشأأم

 كلذ نءمها فاهم ا 772259190923 5597ج برو وو جويبر بجرب 2س

 ملول كلل لاقتفد ورم خاف
 اوكرتقاربخ ناكلاو عفت
 لاقفةداعلا ىلعر مث ف
 لاقوك اينديلعأ منامه

 ئددطةرمأ اذارش انأ منا

 اذ اوه.اودقن ك_فد نم

 اعاف فأر نمد مثرأ

 ىئأ(كلذناكو) رشانأ
 مالسااوةالصا هيلع هلو

 :نمىأ(انأر) راصنالل
 ىونع(اريخال)هسفن
 متن لاق ن موهير نم
 هيدنت هيفوؤ ايندب لعأ
 قطرت_ثالهنا ىلعه فت

 ةمصعلاةومنل باير >
 .روالاىفاط# نع

 اهلى اعتالىثل اةيويندلا
 لاوحالاو ةينيدلا ماكحالا

 مهمه ى لعل هرورخالا

 ارهاظ نو ملعي م هريسغو
 ريغوايندلاةايحما نم
 تسل ا ارومالاٌنساكلَذ

 بابىأ (بايلااذهنم
 هالصلاهيلع ه4 ربك

 مريخ عمي نا نعمالسأ و

 لصةىو هريخم فالخ
 امين( هلو_ةك)باطا

 فكأنء ناخيشلاهاو 2 ل ل ل ل ب م ا ا ا ل م ا موا يو بم سس اسال
 ىلا نالها هلاسا 7 .و « ءاعىلاعت هللا ىلص هللا لوتس رجلا ناك ىناس رأل ات ئرعشالا ىدو» ) ماغش )٠

 اطعاف ىرذلارغدوذب ملسو هيلع ىلاعت هللا لصق مثهيلع كدا | ام ىدنعامو كلج الىفاةدايزةخسن ىفو هللا لاقف كوبن ةوزغ
 ىلع فل[ الدتلا او مدلج هللا نك ومةلجانأاملاقفو هريخ وهيل ١ عج رقهنيمي م .و هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوس راناعغتلاقفاهاي|
 نيميلابهسلتلانيعهيلع فواح ىمسو هياعفاحيامئثىلعىأ ى اطنالاق ينو مزعودقع ىلعىأ (نيك

 ىل_ههكرادت ىأ(هك اردئسا)ريشل اوراث ؟الاو رابخالا ن مىأ(اةمئثىف)ذغ(درباو)اهلك ةئدنم

 رابخالا نمركذاميف (هلاقلوةىف طاغل) هيف باوصلل نم طرفاسع عوج رلابلسو هيلعىلاعتهتلا
 هنم مقوىأ(ناك ول او) هبا نمادحأ ( هب ريخأئ ثىف)طاغ ىأ(مه وب هرارقا و(هف ارثعا اوأ) اهريغو

 ىلص هعود رةصقف) امهريغو سنأو ةحاط نعم مءاوراميق(لقناك زانيلا(لقنل كلذ) نمئش

 حميقلتلا (لخنلا عيقلتىفراصنالاىلءهيراشأاع) هريغل هنأر ن علو ىأ ( لسوء ىلاعتهللا

 ترحل محلا ةفطنلا ةلزنوهواهحاب وهرب ليضحتل ىثنالا ىفرك ذلا علط نمثل _هجرببأتلاو
 مهلاسف كلذ نولعةي مهو م جبرعلوهيلع ىلاعت هللا ىل_دناكو هنودب مشن ال نا ةيحلا ةمك-_4ةداعلا
 املف ماعلا كلذ فمها هم لف ملسو هياعىملاعت هللا ىل_دهلالاثتما ءو كر تن ءوعد م1 لاقت هورمخ [هنع
 رو.الاهذه نمرعارلا شو هياعىلاعت هللا ىل_صهتفرعم مدعتك ايندب فرعأ م:أ ملاق كاذب هو رمخأ
 ةرخاالار و هأ ل سو هيلع اعتهّنلا ىل_ص هتمه ل نال عتاولا ىف اخاعربخال هناو هتمدعىفانمال
 تماءاكملماهاو رّدصقلاهذهوا.:دلاةايحملا نهرهاظر لعل ءدصق لبا اوريغوامناوقو عئارشلاو
 ىذلارمسلا ىدر وه ف:صملا لاقو ه|ىونالىذلارسنلاوهواديشج رخاهرم ناهيقو عيدك دنس
 ناك اولعفت لول هلوقب سوهيلعهللا لص ىننلا هبموياعرأشأ ىذلارعالا (كلذ ناكو) اغش-راص سد. .اذا

 راظنااوةرهاظا |!بامسالا كلل ملسو هيلعىلاعت هلا ىل_صد أ د ىلععامب مويلعدي راشأ (انأد)ا ريخ

 م سو هيا عىل اعت هللا ىل_ص هل ثم هللا ىلع مهدامةعاوم_هداقنعا ناك ولولمكل !بأدوهإك اهيدسم

 نوكيهن مهرمخأ (اريخالا) مهمومللارظن مهايند هرجأ لبو هبا عج اعت هلأ ىلص م ضوكاذلو كلذ ماخت
 هيلع هبنعطبالو صةنالفرهاظلا بسحب ريغتداهتجا هنالهيق طاغالوهنمهللادا اي ذك هفالخ عوقو

 اودشنأه دقو

 ريخلاومالعالاو ىسملاورمالاب # رشدلل لا ناسا لوسرلانا
 ًّر رضلا نمه«-يئاءاكذلا ءلاذ ب مهةدصرالن كل وءايك ذأمه

 ررمض نمهيئام ىلعهيف ناك دق + امول بحال اريباثل م_هارتالأ

 رشلا ىلع مرتو لحاك> ماوعرشناراكفالا نوما سمه
 نءنيامميبابلا | ذهنمحسل ىتاارومالانم) ملسوهياعىلاعت هللا لد ه:مردصامن(كلذ ريغو)

 هاورثيدحىف ) ' موه.لع ىلاعت هللا ىلص هلو تك زداعملا دع رشلا رمأ نهدي فل احامهيف رامخالا

 .وهيلعىلاعت هللا ىل_د هلاساسل لو. ةوزغف هنعملاعت هلل | ىذر ىرعشالا ىدب .ومىفأن عناخيشلا
 لاقو لتاكل ااهاطعاف لب ايكلذد_عب ىئافهيلع كل جأامىدنع امهتلاولاق:مهامحناةراهعأ اص

 نيميلاب دارما (نييىل-ع) م.قأ ىأ(ىلاح الفا هتلاو) لاق مث كل جى اعتدتلا نكسلو كتل جانأام
 انمي هيلع وللا هد ىرمت يزل لاق كرثوأ لعق نمهيلع مسةملادارملاو انه مدقلا ىنعمب ل معمسملا
 ىميلادببلا نيديل !ل_صاودةعنيالاو غل سل هناىلاةراشاهدك اومزع :وةمزي لةعل اهلفضأو هيهسلتل |



 مهئالج كرك (هيلع تفلح ىذلا ثلعنالا) اهئاقب نم ئأ(اهتماريش) ا وكرت نأ لعام ى ب هيل ىراخا ريغ ل ىأ/اه مغىداف)

 (هلوةو مي زع ترثكو)
 نذ صعد نمه: عت نا

 هخأق حنه هإ تعطتقا
 ةعطق دل عطتةاا مناك فايش
 هلق هلوقو]ر انا | نم

 اميف(مالسلاوةالصلا
 ندتتسلاة ع الاذاوو
 هيلع هرمأن م ريس زلا
 رب زالمالسا اودالصلا

 هل ىسن نا ماوعلا نبا
 لدسرب مث بعو” سالو
 راصنالا نهد راحىجلاءاملا

 ناك ناىراصالالاقف
 هللا ىلص لهو كةعنبا

 (يتسا) ويلك"
 ىأ (ربي زاب) ةزمهلا مّتقو
 ى>-)كمةيدحوأك تاق

 حتفب (ردجلاءاملا غلب

 نوكسو اهرتمكو محلا
 ةمقلءارلاوةلمملل لادا
 انهه دارملاورادحتاىف

 هركذايك طئاحل ل_صأ

 لودأل يقو ىوونلا
 برا اردج ليقورحشا
 ىنءاملااهيف عمتكىتلا
 ةخسن ىفورجلالودأ
 حجوهو نيئمضيردح ا
 هيلع هلبع :ومسأو رادحا

 نادعب مال او هداصاأ|

 نوذب سنا هرمأ
 )راحت هياعز باعيتسا
 ىأ ( اذهىفام لك نيبلع
 لك ثمن م)ءانر ذىذلا
 هدغي ىذلاوبابلا اذه

 اهرئاظن ىأ (اههابشأ
 ْئثىدحأ نم)هزودصىأ(فرعىتمبذكل |نافاضبأ و )امههابشأ عمكو ربوباتكلا اذهىف عقوا#

 مضعب لءلوهماك(ثيدحما ىلا نومصة كنا)ةماسمأن عن اخيشلا هاوراميق 014

 نيميلاواهيام ولحم نّيمدلاريغلعا ىأ(اهريغىراف) اوةلحاذااهبن وكسامةياوناكمهمالهب ىمسف
 مهلالج لسو هيلعلاءث هللا ىل_صهك رت ىنءأ هيلع ف واحلا ن ءاهريمضد ىنكفابمناعم عيمت ثنوم
 ناىلع مسقأىذلارمالا ىأ(ه_ماعتفل-ىذلا تلعفالا) اهلعف نم نسحأ ىأ (اهمما رمل مدس هنال
 هقيرط اميذ طلغباذ_هسلواءرشةقو رعملا هترافكي( ىنيي نعت رفكو )انه مهنالج كرتك هلعقيال
 االسو هيل عىلاعت هللا لص ناكو هنعىلاعت هللا ىذر ىسنو هونأل اق مسقءاشنا هنالرم+الو غالبا
 هللا ى_صهإثن> هيثاما:لعفنئل هللاوهيلعم.قأام ىنانا فانا وانيلا لهرأ مانا محال نا فاح
 فلحأالهتناولاو مثهنلا كا جاما اوقلطنالاعف كلذانرك ذوانعجر غد ركذنلفعاقنال سو هيلع ىلاعت
 نيميلاهذ_هق ثنحهنا هيف سنلو تحث .ن ريو ها ثنحلا نا ىلءلدتساهبوهزخ آىل انيمي ىلع
 اذ_-هنم ) 5) هللاءاشن ا لاق هنا لمح :م.قاال هيلعمهلمحامهد_دعنكملهنا لمت هنالرقك و

 اهنعىلاعت هللا ىذرةوءاسمأن عناخيشلاهاو رثيدح ىف لسوهياعىلاعت هللا ىل_د(هلوق)ليبقتلا
 ىلا(ثيدحتا)أرقاىدنعىأ(ىلا)ةءو دخلا ل هفل نوثان ىأ (نومصتختل)ةمالارشاعم( مكنا)
 تعطنقا نذهنم عمسأأم و2 ىلع هل ىضقافعصفأ ىأ ضعب نمت نأ خضع لعل وهماعومرخآ

 هيش هيفواهرذي وأ اهلمحلخرانل نم ةءطق هلعطتقاام اكفهذخ ايالقهّقح سدل ىأ ايش هيأ نم هل
 ىلاعت هللا ىل_ص ه!ناكدقو رهاظلاب ؟كاسماو بيغلا ملعبال هناو لسو هيل هىلاعت هللا ىلص هني رمش: ىلع
 هللاىلص هلاو-أتلغأاذه نكلو ىطويدلاهرك ذاك هيلع هلهثلا عالطال نظابل اكل الدو هيلع
 هنعىلاعت هللا ىذد ر ريبزال لس ءوهملع ىلاعت هلا ىلد( هلو5 وز هنأ ودمع ىت>هتمالاميلعت ( .و4.اءىلاعت

 تبعو*_سالو هل سا ناري رلل موهيلعول اعتهنلا ىلصهرعأ نمةمسأ اسنكل افىورش .دحىف

 ملسو هيل عىلاعت هلا ىل_ص لا ةفكتع نبا ناكن ا ىراصنالا هللاهتفر اصنالا نم هلر اك هل سرب مثءاسملا
 ردح اوهاقسا نم عطقةزمهبليقو ىننمرعأىل دوةزمهبىسا(ردحلاهأملا غلس ىتحريب زاب قسأ)
 ىعمو رادج عج محلا مضي ىو روةلههمءاراويلي ةمجعمل يقوةلمهملالادلا نوكسو محلا حتفب
 برشا ماع اعالا ىلعو رادجلا لصأ ليبقو رادحلا ىفةغلوهوأ ىسلاءام سدحترا دحلاك عفراملوالا
 هنا كلذ فقاباملصاحو طئا#لا لصأو هل يةو ل صالا هانعمو هميح رسك ز وح وباس 4 ارذج نم
 هب ىف ىذلاءاملاىفةر حاجا ارش ىف سوهيلعىللاعتهّللا ىلصهتعنئاريب ْرْلا مصاخ ىرا هنا لج رناك
 لامر لسرا مثريبزاي سا هللاقف سو هيلع ىل اعت هلا ىلص هلاعفارتذىلاءاملا لسرا هل لاقولخنلا

 حاسس ىتح ءاملا سدحاو ريب زاب ىسا ل اقفل سو هما عىل اعت هيلا ىلص هه ونول كعب |ناكنا
 وهليةمماخلالجرلاناو (مهندب رجشاميف لو مكح ىت>نونمونالكبروالف) لزن هيقوردحلا
 ديجلبقو بطاحنب ةبلعت لوقو سنق نيتداث لبقوايراصناسدنل هنالعصنالو ةَعَدلِب نيب طاح
 اك)جاحْرلا نعول -ةنىقايسسو راصنالا نمىقفانمهناىلاعت هللاهجر نةلملا نبا ل-ةنوىردب هنا ليقو

 بابلا ( وباسيلااذ_هىفاملك_ثمنم)باتكلار آبي رقدعمامو (ثيدحلا|ذ هىفام لكن يبت
 (اههابشأ عم) هب'الا ودل نأ وقالو هلوقلالاثتما كريت( هللاءاشنا) هلوقبىتأو (مدعبىذلا)

 لثمىأ (اضيأو) تالاككملاهذ_هدابشأى أ ىعملارا عاب ثناوبابلا فاملاثمأو هام-ثأىأ
 هيلع ) وهام ىفالخن رابخالا نمئيثىفدحأنمف ةرعىميذك-' اناف) باو<2انم رك

 ىلاعت هللاهجر ف نصملا بنطأد قو كلذك الان وك«اليذكل ا نالاذ-ه كرتىوالاو عقاولا ىف

 لوطو
 ةريمض نملاح فر قلعتم( وهام فالخت)ةزمهلارسكب وهقراخاوئئثىف ىوربوةز مهلا عدقب وهوايثزحولو(رامخالا نم



 ركيو [لاقهلبفامري_ةئوهو(هثدحم#او) هلوقاذك و لوهحنا ةغيصن ( هر بي رتسأ) هوحنو حازملا نم(ناك هجوىأىلع)

 نملوالافاهمه.دكملا كرتاواهنمصلا“ | ىفاصلا مزلأ ىأاهنميئارلاو كاباوروهالا نمسئارلاك يلع امهنعىلاعت هللا ىذرر وعل
 ءايلامذ كسي ربالامىلاكني ربامعد مال_باوةالصلاةيلع هلوقهنموّك شلا ىفهعقوأ ىأ هبي ربهيار نمىفاثل اوبو رب نيالا بار

 ااه 2 ه.نثمطتوليقتاربثأتاهيفرثويل ىأ(اعقوءسوفنلا ىفهلوق عقيلو)اهحشو
 را ا ممم ا مم
 ادحوأالز هناكءا اوس( ناك هج وىأ ىلع هللة تاملك ىلاذهراصت_ا نكمي ناكوهيفةدئافالا لوطو

 بررتسا) ن؟الافورغموهاكاهبى-هلتللاميمهملع عمةلطابلا تاراقكحلا َنوملةني نيذلا دب وكسحناك
 ثدي ىذلا (هئيدح فم هتاو) قدصب لق دصول ىتد هيربخي اميف شوي رف سانلا عقوىأ (هربخت
 ىفعقوءبذكلانوكلا ىأ (اذ لر)هيلا تةئاي و لبق, ل ىأ(اعقوم سوغنلا ىف هلوق عقيلو) سانلاه
 صاخل ا ىلع ماعلا فطعنم(ءاملعلاو) ىلوأ ىهو اهفذ> ةحسنقوةدئازام( نوثدحا كرتام) كلذ
 حتفب ( مهول, فرعنع) كرتلوعفم(ثيدحلا) معلا لهأن ممهريغوءاهقغلاو ثيدحاءاملع ىأ
 (2] ةغلاو) ةغالا بّتك ىف ل يصف: هيفو ةمهاولاةوقل ىف عوقولا ىندتئاهنوكسب وهو طلغا ا ئنععءاملا
 نوكىأ ظفحلاءوسىلعريسسفت فطع ( طلغلاةرثكو ظء#لاءوسو) رومالا ةفرعممدعولوهذلا ىأ
 موهبْث دكا ميكب ذك-لاهدمعت مدغو هننان ذل هد وبن ميهنوك ىأ(ه2ةنعم) ىوقريغاثدسهظفح

 هتفلاخغلاذهناكاذاو هظفح هل قوهئاغغل هل لصأ الام هيف عقيدق هنالهنعثيدحلاةياور نوك رت كلذ
 نهتدحاذاهنا ىلاعت هللا هر ىفذصملا ىلءذربالو هءهفرعن# بذكللا,كلابا هلو عمريغ عقاولا

 ءاقباكلذراص ءالاهذ_هىف طرتشالهناو هظفحوهبلةرهظ نءالهنمهتباور لق' هدنع حي لصأ
 ءاملعهبلع ىذلاوه هركذاموهظفح ىلعالهياعدامتءالا ناك لصأ نع دحاذا هنال ثيدحا ةإ كك
 (بذكللادمعتناف) بذك, نمىلءدامتةعالاءدعىفركذام لثمىأ(اذبأو) مهيلغدمتعملاثيدحلا
 نعال_ذف (ايندلارومأ ىف) هتملعواريخر كذا عت طحأ ناوحر دعم طرش باو جىفءاغلاوادصق
 راثكالا و هللأرقملا مناالج هيلع سقاعب والجاعهبمدب بنذ و(ةيصعم)ةيع رشلارو.ال اوثيدحلا

 ىقررقت امالءأةر وصخ ىه لهواهفب رهن ففاتةاولات اك ىهو نيدلاة أن م ( عاج, ةريبك هم
 ةزمهبةءورماوهتلادع بهذي ىأ(ةورلل طقسم) كلذ نمئشىلاةراشالا قاتسسولوصالا سك
 ام)هئابقوبذكلانمروكذملا(اذه لكو) ةيناسنالاوةيلوج رلاكءرلا نمردصمةددشمواووأ
 بسلا ى_ععةغللاف وهواهماقمامصنكدا رلا( هوم !بصتمهنع) م وهماقم نعدعدب ء(مزثي

 دلوذ ةيئاطل_لاةيالولا ىتعىهلامعتساامأو © هنامسدلاو وهام مصتمو « ماعىفنألوةىفاك
 1 ىدر ولا نبال وةك

 لقسلاةارادم ن مىانعو * ئداج ىهوأ بصنلا بصن

 ) دما اميق) ةيصعلملاهذهنمىأامةخسنىفوبذكلان مىأ(ه_:مةدحا ولاو :رااو) مدقتأإك

 ام.5 هلوقو + ةعانشل سانلاهعيشل ىأ( عاش 9 ةمجعمنبكثوةدح وعةعاشنل | نمج_فتس ىأ

 اضنأ ا,يؤو ىن-هعامهو ةعانشلا نمنونب عنشدس ةخ- ف ىف و هرخآ ىلا اميةدودعمىأر دقم قاع

 بيع ىأ(ىرزب و)ه,ف_صتملا(هيحاصد)هنيدوهضرعي لاخلا نم( لذا )عاش ولدي عيشي
 ةخسشى وهسديعاذاءار زاهيلعشي َر زأنمصقنلاو لا ايافصتمهلءح ىأ(هلث ا رح وصقن و

 تذك!نوكءاوىأ(اذهخو)

 ءارت) رثالا ىفةم-متلاو
 هحس)ىو (نوتدحا

 ىكدلا لاقوة لو صومأم

 ى-ةمد.ك اما ديرما
 بيرغ وهو كرتدلا

 نودوتغاىأ(ءاملعلاو)

 هل--3 امعأو-هف

 هل-ة:ىأ (ثيدحما)

 ره-ثىأ(فرعنع (

 ىأاحماحتفب (مهرلا)
 ىأ اهنوك_بوطلغلا
 مآ (ةلقغلاو) وهلا

 ةلهتب ( ظفحلاءو -دو)
 (طاغلاةرثكو) ظيضلا
 (هتقث عم)دنسلاونتملا ىف

 ه-ةناءدىف هدامثعاىأ

 دقو هئاورقهئنامأو

 دسخأن-*ةياورلانع

 هوحنواريع_ثدرح>ىف

 الام املاك
 هذا ال ل ةوقعلاو

 نمامه ريغو كلامو ةفين> ىف اك مالعالاءاملعا |نمىأ (عاجاب# :ريسك )بذا ادمعت نمىأ(هنم ,راثك الاو)ةعاطلا نعجو رخل

 ةلاسرلاةحاس ىأداصلارسكو ملاحة ةب(ةوبنلا ب صنم :نعءزم ا) كذامىأ(اذه لكو)ةلادعلاب لع و (ةءورلل ظةسم) عارنربغ
 ةعانشلاةدامنملوه لا ةغيص»( عند دس )اعىوربو(اميف)بذكسلانمىأ(ه:م) هلةدكوت .ةفصوأدستم(ةدحاولاةرملاو)
 نونا اوأءايلاب عمد ثوىرخأى فو هعاشالا نم عاشب وهخ فن ىفو ةهارك-ا !ىهوةعاشدل نم( كيما و) هلوتاذكو ةحابقل !ىهو

 م رو ودص 2 وهمي ىأ(اهلثاقب ِر 0 وزهرملا ىأ (اهبحاصب لذاسم) رك سب وحبة اميفىأ مينا وأ عميبشتل ند



 ةذحاولاة ذكلاك مشدسسمارمالا ن مئأ( مقواااذه عقيالا+ي ءفامأ اوى: الاس ضتمهةءورابامتلصت مىأأدتنملا خ (كلذب ةناجال)

 يف) ب ةنكلا» !نمةةنحاولا:راا وح ىأ اهمكح لص رحت ل هفرثاف اع هدلانم)ي صءملاهذهىأ(اهاند د عزافإ ات :دلا نه ةريقح

 ىأ(ةوبنلا هبزن-"باوصااو)ىنالذملا نايب قدسدقو (هيففاثذء)الوأةريغدءايدن الا ٠ نهردض» لهدم عدلا لد .ةىأ(اهيففالذملا

 نالوةلاا,مةذار *اع_صا٠٠ نماهريغ فال (هدعو «وه_ش وز ىلوالابىأ (هريثكو) ب ذك-ا|ىأ(هليلق نع)ةغلأبم ماهتاذوأا مهاص

 اكىأ(م ال_ءالاو) ماكحالا م« ءابتىأ(غ (عغالبلا)ةلاسرلا هند هرةلااهر ومأرادمىأ(ةوينلاةدعذا) فلختاو ل الناروهشملا

 (نييد هع ةلاو)م انالا قه قلعت

 مال_صلاهيلع ىلا

 قدرت ودتو)ءالسلاو !
 ل ىذأاىأ (اذهنم
 ناك ءاوسةوءنلا بصنع

 وأ ةليلقةربكوأ 5 00

 اكلنا تار هر
 هىلا ةهدمعلا  ىأ

 ككشمو) هولا غالبا

 ةبرلاق عقوموىأ[ هيف
 ىأ ( ةزجعلل ضق انم)
 لوقنع ةرامع ى هيلا

 ئد-.ء قدص برأا

 ىأ (نيقي نععطقناذ)

 ىو نيمو نط نعال
 (هناب نيس ٠ لغةحسأت

 ىللعز ودال) نشل اىآ

 ىأ (فلخءايدن :الا ىلغ

 ىأ ة هس :ىقاكىاذدك

 (لوقلاىف) عوقوةقل اذه

 نم«> وىف) مهاوقأ نم
 نمداحىفىأ (ءوجولا
 الودصقبال) مهاوحأ

 ( عما ودعم ريعل

 ةح فق و نحن ىأ

 الو ىأ ل وهلا ةغيصب
 ماش نا يعش

 011-06 7777-7: ير لفات 5

 ن“ حماسة >1 ىف ول-_ءاقت !انابزنماههالك تثاغلا عر راضطملاةةيسصن ةخسن:ىفو ىذاسم لا ةغيسصد (حماست نم عم) نب ونتلاو

 وهسلالاح) ناكولر(مس يلع اوقلاؤفاخلاىأ (كلذزي و حتىف) ردضملا اظل ىلع حماسش , عما ثالو ىرخأ ىقو هل عاشملاباب

 ' هيءاجاميفىأ(ىتلاةيءاحام ب دصتو) ماهبالا ن ممل الزنأام نيس: ىأ للحل

 هذهىف نيدلاةَعأن م مقوله فال كلذخال مأةثعبلا ل .ةماللاوةالصلا مهيلعءايدنالا ن هدر هلص

 نال اللة نم ههنموأ أ اريف فاتن لاق نع هال رسال ةئانمفالع عقوىأ(هيففاتخماالمأ
 هنرخقي دقو هرب دك و هأمو ةريغصو هأم# ئم مارح بذكلاو مهمعٍبوللار نيام هنالم ْممدعوقومدعيف

 ىنيوحما هلاتاكلاتعااوأ لت هلاىلاىدؤت اهموكل ةريمك اهريصد ام ةريغصلا نرتقي دقوارقك هره-صنام

 ماقمو ىوهيلعىلاعت هللا ىب-صيىنلا هيزتن ) لاو ةالاوذه نم م(ب تاوضلاو )هليصقت لح اذه سدأو

 واعل هدعو) هن ءداىلاعت هللا ةمص»ا(هوهس)اهفرشوأ هر دق مظعد هاالخخال هريدكو هلولق ع نع:ومم 1

 مالعالاو عالم هلا 000 ارااوهياعدمةءدامنيعلامضن ( ويثلاةدعد|)هنعهعبط

 هيءاجام) ىفءالسرأنم (ىددضتو)هلا هللادعر كام مل( نييدتلاو) هيلا ىلاهت هلا ءاحوأ ا ممويل ا لسرأن أ
 هعاوان(اذ- هنم' ئثرب وو ) هبر نعاس ميءاح ىتلا عئار 0 "اوين م( وهيلع هللا لص ىلا

 نمنالد_ةءدصت دوج ووهمالءاوهغالب وهتثعي نمدوصقملاةدمعلا(كلذىفحداف) هللاءاست ىلع

 هلاريق#يزاكلا ىف سب رقثالةراشالاب أو هللا +-غءلب اميفهيلعز زوحالم'وثىفيذكلا هيلعز زو

 0 دل[ تكتم طأ وت( وز رهاظ وهو هلاميظعت هدعدبأميقديعنل طم راشأ 2و

 اهتنرقاذلوه- هدد ص: |هاحال ةر>»لل ضفان م اوهسولو هم ةوواهرذكبهءابت |تجاولاهتدص

 ال) هلوق فر هاظلا ةماقابيزكل اوأ نشا اء رعالا ىأ( هنأ اهطقد دعب ىأتئاغلل ارمأ(عطقاخ)ةوعدلا
 اهحةذو ءاا مغب فاإمالسا اودالصلا مييلع موك (ءاينالا لعألاهديدشتو واول نوك ب( ذو

 ئاىقىاهج ءنةخسنىقو(هوداولا نمهدجوب هلوق فة +.ذ ىف مهةعرداصلا لوقلاىف)سذك ىأ

 نواهتيولهاشبالىأ( مات. الو)و هسلاك (هريغبالو دصقب 2 الم الملالي هقنمناكءاوشن أك ئش

 وهسلاةلاح مويلع) هوك مهلا وقأ فلا (كلذزب روك مهقحىلهاست ن ناعم م( حماستن مدعم

 || هنابلث اقلاجا رشلا ضد مهممو هّدمصو نعم ىلاعت هللا ةمصعل ىلاعت هللا نء(غ المل هش ؛ رطسلامق

 [|| انابباحافةٌومْلا لمةأث لماشا ذه لههريدق:لاو-با وج( مذا رداثم_مممهعوقو مدعىلءلديتدال

 ماتوا راهن (لبتاقس(بنكا عملعن ووتالهلبو) ةومئادب زوال قت وز ةونذل اذ_ىد : زوال هناي عطق

 ىأ

 ه4-عح> وانار نظر ويشغل نمد> أ هلض رم ب لوةححضملا خلا ضءيىفاذك معن غالملاهق. ٠ رطس دأ) اميفةةخسن فو(

 مسدولا نم لاعتفاءالاديد_ثثب(ماتالاالو)اهراهظا ىأ(ةوبذلا لبق بذكلا م هياعز ودكالإ هنا عطقئاذك و ىأ (هنابو) نيبئسملا

 فاصتالازوتيالو ىأةمالعلاوهو

 تس ا ل ل ل ل م و يل مم صم و م صمم ص حمم هج صل مص مصل

 وأةوينلا بصنع قيليالا_:ىأ (كالذب ةقحال) هلوةورمخأ د5 ءمدرملاو هلوقومدقت [كاهلت اقوا محاص

 ىأ(اهاندد_ءناف) عش «.يىراةدعبالىأ( عتوملااذه عقيالا هيف) ب ذكلا(امأو) لاح هو امهريخ

 ىلع ىرحي ل _هذ)اهيف كلارا لفقر ردح الغ ؛ىتلارثابك-لانود(ر ”اعصلان م)اهان 0

 روح ل هاهل.ةاممضىال- هما عقوىأ(اهيةفالاىف) لوس ران كا ضكع زةاكأ (( هع
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 ىأ(ىرز») ناكم-ممعر د صول انتا تدك -لاىأ(كلذنال.هايثدلاوحأ او)مهترخ "اب ةقلعملا(مهرومأىق هن)

 مبان ربو) ,هردع تحسم
 ئأ(متهايئثدلاوحاو )مهنثقناة ضاخلا[مهروما )ب ذكلاىآ (هيزدملانم فاصتالا ى |
 صقني وبدغتىأ(ىرزيناك)لوقلاف فلا ىأ(كلذنال) مهمالوأ مهلا ءندلا,ةقلعم ا لاوحالا
 هنعوزتبا وهو ولعل |ىقريشحتل اوُّككلا عقويف/م)ةممتو تير عقوب ىأ ( تي ربوزرمأك

 ملا ىلع بم(دعدإ مف هنوغ اسم( مهقيدصت نعإ) سانلابولق ىأ(ب واةلارعنو) هولا ماقم

 هلنملكلرمأ( رظنأو) هل اوقبكلذديأمثيذكلارمهفاصتاب مءلادعب وأم هغيلبتو مهاسر ادعي ىأ
 نم) هنايح دمى هرصاعن مىأ( ملتَسو هل هىل اعت هللا ىل_-ص ىالارصعل-هألا او>أ)ةئ رومو رظذ

 شدح او مجعلاومو رلاك (مهالا نم)م-هريغو ةل-يقلاراءابه-ثأب ر-ءلا نم( اهريغو شد رو

 ىف)فاف”الاىفه”د_صعاشالاهلبقومهتوعددغد هنريسو مهرومأ ىق( هلاحن عإا ثمن (مهارسو)

 اهقيفْك زوو لوعفا ءانبلاو ءارلاديد_ثنب (كلذ نمهراوفرعامو) هتدصف نئاكلا هلاخىأ هلاحما
 دانس: ةمصءىلءلقنلا) ل-هأ(قفئاو) لوالاكاضبأوه(فرعاممهءاوفرتعاو) ل ءاغللءانبلاو
 ليقىأ مذلا ىلع ناينيم(دءن و لءقلا اوهدوادعرك ذام عوج نمىأ( هم لسو هيلعىل اع هللا ىلص

 اولازي ل ترص ع دعب ارص عض هد ن ءمه-ضعب سانلا ىلةنوأ هل-!اءاماعلندارملاواهدغب و ةثعملا

 زود الهي ةودلاهه_ءاقوز اوج مدع ىلع لدي هعوقو مدعو كلذ هنم عقب لهنا فلس نءافلخ نولقني

 قفناهيرانعو تاقيهط نمو ثيدحلااذهحرشلهدرفأ ف دلأ “ىف ىالعا اةمالعلا لاتائكهقرقدثو

 اميقيذكلاادوعت نع مالسأ | اوةال_صلا ميل ءءايدنالا ة مصعب وحو ىلع عئارشلاو لاملا لهأ ع

 ناوسنلاوو ه-لامأو لاحوهوةزجعملاةلالدلاطباىلا ىدأكلذزاجولذا ةيملالا تكلا نم م.يلع لني
 تبهذو هءانثماىلاةءالا نمريثكو ىئارقسالا قد سا وبأ ب هذة هيف سانلا فاثخاىدم "الا لاق

 فال_لال-ة:وهعانتم !ىلععاسجالاه يشك ضءدىىزارلا ارخقلا داوم زاوح ىلا رك ونبأ ىذاقلا

 هلهج نذ قيدضتلاا ىلع ةزجعملاةلالدت ةلءءاد كلذ نا ىلا عج ربى الا ل_صاحو اهضعن ىف هيف
 عئارشل !نايدب ىلإ عد اميةكلذنا نه هرم ماما مالك 3 و هلالدلا ضاقت ١ مدعل هز و>اريقل+اد ريس

 ةدّبجتءاوهيفوه- لازاوجىلاهمالاك ليمو نايملاءاضتقاىف هلوق ةلرتمالزانالعوأالوق ناك ءاوش
 ةزجعملاةلالد تت هاوخدب عطقي غالرلاهقو رطام نا رهظي ىذلا نا ىاكل مزلا انش لاقو يدي ىذ

 رخقلاقالطا لم و فال ال #ءاذ_هونايسلا هي ةزو<لهفعئارشلانايب و غيلمتلاهقي رطأم
 ليضقتلا اذ_هىلعلو ةىد٠.”الامالاكاذكو ىناثلا لع فال اهرك ذ 'ولوالا ىلع هيف عاسجالا

 هيفركفياه يك ل_وهيلعىلاعت هللا لص ىذلا قدص ىلع لدن: زجعملاراصتنالا باتك ىف ىفالقابلا لاقو
 لولدموهىذلاقد_صل 2 هل ديال اسال ارد اونونايسنل !نابرطو سفنل !لوهذو هلدماعوهو

 ىدنذ س هأذم تا اوةالصلام يلع ءايدنالا خيليثب ةقثلا قحدقا انالذزي وت ىفهنامعز نموةزجعملا

 مد_عىلععاسجالا لهن هناف ضاس ع ىذاقااامأو عنتموهوهيلعمهرب رز وجو كلذ نوكياماف
 تخت «جاردناىلا عج ربوهو لاعفالاب فال لا صخو ةيغالبلا لاودآلا فنا يسنلاو وهلازاوج
 اناوج والاوسدروأو (خلاانرك ذدتو)هاوقبهمدقاماذهدب وبامىلاراشأ مث ىهتن اانرك ذاك ةزجعملا ةلالد

 لاقذهمالك ىلعد رباسع

 ةمهتلا ىفمهمأ عقويئأ
 م-(ب رنع هب اؤاحام وق
 نء يول ارقنيو)
 دعب ىأ 6 مهةيدصت

 ياش اورعأأ ةمهاسرا

 لاو>أرظنأو)مهلاوحا :
 هللا ىل ص ىلا رصع

 نم مل و هيلع ىلاعت

 نم اهري_غو سلرق

 ب رعلان مىأ(ممالا

 0و معلا
 نء)راوأ تّضالاب

 هنأ لو- 2 ىأ (هلاح

 أمو هنا فذد_صق)

 ءارلادب د_.ٌدب(هباوقرع

 لءاقلاوأل وعقل رنيم

 ئأاةئذو اددثم

 سد رلقفرعىذلاو
 قد_دىئىأ (كلذنم)

 6 اوورتعاو) نال

 ام هنعا واث_سنيح

 لوعفملاةةيصن (فرع

 اماوفرتعاو ىوربو
 ندل-ع مر رع

 قغاو) هنأث قت

 قةناوىورب و(لسقتلا
 ةمصعىلع) لئلا لهأ

 هيلعىلاعت هللا ىلص انيدن

 نذل ١ نمىأ(هنم سو

 ىأ(دعبو لبق) هوو
 دقوإلاهدعد وةعبلا لبق
 ىأ(هيفراث ”الانمانركذ
 بابلاىف) هن قلعت أميق

 اناتكلا لا نا
 د ب يجو جا 22 2722 2 مم و ع جو سام

 اهدعبالو ةومنلا لق بذاكسلا ىلا تكنو سزيال أف يغختلاو ديد ثنلا كنودذاك المهتا ف نولوي ىذلا كن رحيل هنالعت



 نايشلاهاو رامىلعوهسلا ىلع لادلاثهذحلاىأ «(ووهسلا ثيدح ىف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقئيءمآسخ ثلقناف لتنال
 | ا ) ةمجعمنفاهذ عب ةذحولا اودزمهلا عثفب )خم .صالا اوبأ ىذاقلاانث رفعح نب مهاربا قدساوبأ+يقفلاهبأن" لبدح ىذلا)

 لاق) لهسن ىءضعو خاقلاو 2

 ىلع ىذمرتلا ىأ
 لاقو ىكندلاهب حرصام

 نب ىدي هن ١ مده ى ملا

 رتثلا نيىحنبهللادتع

 لاقإ(هللاد» .عانث ) ىئيللا
 وبأهناارارع مدقت ىاحتا

 ىدنب هللادمع ناورع

 انث) ىثيللا كنا

 نيجنا مدع ( ع
 (كلامز ء) ىثيللا ىدع

 نع) مامالا سنأ نباىأ

 ذب (نيدحلا نيدواد
 داضلا عمق 2و5 ءاممأ

 ةعاج هقثو نيلمهملا

 نيثالثو س+ةئسىفوت

 .ةعالا هل جرخأ ةثامو

 (نايفسفا درا

 ىنأن يا ىلوم ةقن دات
 ة”لاةعالا هلجرخأدجأ

 انأ تقهسس لاق هنا)

 ىلاعتهّلا ىذر هرب رده
 ثيدحلا ىلا لاق (هنع

 امك اطوملا ن ض هحرخأ

 ىقاسنلاو ل مقودو ىر
 نايقسىلأ هيأوز نم

 هاحرخأو 5 هرب ره ىأنع

 كلامن عة بقع ن ءاغيج

 هج ريا تاق نان
 مل سمنه ىذاقلا
 نيب وهنسبناباو او

 ةء.تأطو ىلا ق كلام

 ءاخئاديدشتومافلا سف ؛(راخفلانبهللادبعوبأ انث) )مدق ..117اامام ارا سدا د مالا لل نه :اعتالا9109للسألا707نلا اا م8

 ىو رىذلاش» 0 للا للشر قل هللا تا لطل1 ا طاف تلق نان رصقا أ ( وهما ثددحىف ملسو هيلعىلاعت هللا ىلص هلوق ةىعماخ تاقناف لصف

 _توهيلع ىلاعت هللا ىل_صدهزنت تملعاذاىأردقم ط رش_اوجقىلوالاءاقل و هر الص قووهسهيق

 ىلالوةنقثد دحلااذهنمهقلاخاعلاوسو ةهعشكل صرعن دقق هلاو ةأف اوهسو ادعفاخلان ع

 هتمصعثررقّكن ا تاقناىأردةمهضعب لوقلالوقمو روك ذملاطرم هلاياو+ىفة يناثلاوهرخآ

 ءلرتنايتنلال اق بغارلا نال -ءاو 0 هرخآملا هلوةىبعمافوهسلان ءملشو هلع ىلاعت هللا ىل_ص

 لكوسبلقلان ءاسهللا «٠ ىدد_صقنءاماو باق ف عضلاماو ةلفغنءاما عدوتسا|م ظمص ناسنالا

 قاكهسنع عوف ذم هذال واذ_هكموت وداقل .ناعا ءاوقوذةو دمعت نعناك اموهفهللاهمذ نايسذ

 هريغو جاح رلا هلاقأك رتل ىنعبك انفلتنانأ هركوكلل اعتهنبا ىل اتسناموهرخآىلا ىتمأ نعمت ةر شد دح

 ىقاباميفىلاعت هللاهجر فنصملا يحدق وهل انو عدا وظفح امدعهلصأو همز 371 نةهنال

 مالسلا وةالصلا.ريلع ءايدنالا ىلع :رئاحةال_صلا ىف وهسأانالاقو ىعمنايسنلا نيب وهطبق قرعلا

 قوهست ذ لو هيلعىلاعتهّنلا لص ىذلا ناكذ ةلابلغش وها ءاوهسلاوةقآو ةلقغهنالز ايلا فالك

 هحرمت أو اهنءةلفغالا وبالغ شءالضا !ىفامةالصلاتاكرت نع هل شن ناكو !همعلغشالوةالصلا
 هللا لص هل وقنمنيحيحصلا ىفاملفل والاامأ ىعمو ةغل فيعض هناى العلا اظذاحلا لاق 9 هلو ؟ ذدنع

 وهلا ىره زالالاودةةىناثلاامأو هيفا فقايسإكىأ نوت اك ىسنأرشدانأاما مسوهيلعىلاعت

 وهسأ اتغا رلالاق 0 او حاحضلا فاذكو لقغهنالصىاهس وهنعسأقا |باهذ و ئَدل أ نءةلفغلا

 علا عمك رتمتعومهىلاو ملعريغ نعهك رثئدااقوهسلاهناهتلاىف ونيمتل هلي و ةلعغنعاطخ

 ىذمرتااوكلامو ناخيشلاو اور ثدد د_خلااذهواس رقهتمتتق اي سوس غارلا هلاتامسد ١ رقوهو

 ىذلا) لاقف قانا لا مهريغ رق قد رط نم لب نبح» حصلا قد رط نم هنأ ه- رفنصملاوربم أو مهربغو

 له سن خم الا وبأ ىضاقل انثدح)لاقهنح رثشمدقت ىذلا(رفعج نيقد>سا وبأ هيلا هيانثدح

 ماع ىط رقلا كلاما فسوب نب رسم نب( راخغلانيهللادبعو:أ ان دح) لاف(د# نبمت ةاحأت دحإ)لاق

 انثدح )لاق ةئامعد 0 رم مس ةخسس ل ةوتةو دل باع ىلأتهتلاهج 1 ْز دوسلدنالا

 نغ)اضيأ مدقت (ىب_كان# د->-)لاق(هللاديمعانت دسح)لاقمدقنإك ىثيللا ىحن نب ىد ( ىندع وأ

 ةحو"ةةمداصو ةمومضمءاحن (نيسصحلا نيدواد نع) ىلع هنلاهجردوه كلا ةرجحلاراد ماما(ثلأم

 || ىأرىريناكناودثب د جنم ةقن ىدمنامثعنبو رع ىلو هوهونونو ريخ_صتءاب , و نيد امهم
 سج+ هس قونوهرن غو كلامهتعىورواهرمغ ريغو عقانو رهمركء نعوظىو رةيعادنكيلهنال جرداو 4

 ةربرهىنأن ءىورب ةقئوهونامزق ل_.قوبهوهمسا(دجأ نباىلو منايفسىلأن عإةئامو نيثالث 1
 | هما فلتخا اوهنامي مدن هنعىلاعت هللا ىذ 2( 1 , رهابأ تعمس لاقهنا) حل اهلجرخأوهربغ و

 مسابتيمسةل بق سودل ةيسسن ىدودلارخ رص نب ن+ رلادعمنااه هرو-ثاالوق ن ني د ىلعهيبأمساو

 . || ىذلاوهل_سوهيلعهللا لص دهناليقو هموقل ةيشحوةروهب نأ هنالثرب ,رهىلان كو تباث نب سوداهدج
 هاطخاندب مالكه يفب رغم اةاحذلو هبوبيسهبخرصأك ف رمصلا نم عونمم هنا انمدقدقو كلذ وأن 1

 1( رسناةالسإم هيلع اعتهليا ىل_صهنلال اوس رىلص) الث اةثدحع ىأ(ل اوقي) عت اوسل |يباثكىف

 هلعقباطوااضر !هريغ ىلع مدقم ههدنعاطوملان كلو كلذك ناك سم نع ررواو صاخشأ

 هر 0 2 1 نءيلعأ هلعقي ناك ىباسذلا دن :ءنمدح رخأول نكل و مله ىلع هلولل يو ةةح ردو رك ذاس#ىلعأ ق نطلا صعب نم

 رهظلا لد و( رصعلاةالص سوهو اعيلاع وبلا ىلص هلا لوسر لص لو.ت:)

 ا

/ 

( 



 اا4 2 هيىمسؤ(نيذيلاوذ ماقك) امهدهشننموامهئمهغارث دهب ىأ(نيتعكر ف لف)

 ولعل هريسغو لمهيأو ر ىلع ىلاعت هللا هجر فذصملا اهراثخاو ا - اورهذهةعءاجىف

 هذ هودهُدتلا ع نموامهتم ع رفامدع ىأ( نيةعكرف مسف) هلب رغملا لهأ عجرم رتاودقب رط نمهدنس

 ىفسالربلا د ,عنبالاقودرب رهىلأ ةباوراهرهشأ ةروهثمقرط هلو ثالث نمل .ةوأطوملا ةناور

 وهلههمالسؤو قرطلا ثا: ىف الّثخاهق ”رطىو نيديلا ىذ ثددح نماقرطرثك أداح' الارامخأ

 نديلاوذ وهل_هة_صقلاهعمتعقو نمو اهريغوأ رصعل ا ةال_صلا لهو ثالثوأ نيتعكر نه

 ىراخبلاهجرخأو رب رهىلأن ع نيريسئيا نع ىفا يمخسلا نعكلام داو ردنا هليصفن و نيلامشلاوذوأ
 نلاهثشلا اذئيديلا ىذةيم_ستىفاهيففلاخ قرط هرطنم ى رهزلاهاور روىناسلاوىذمرتلاود وادوبأو
 ةماسىلأن ع ىراخبلا ىف و ماللا دعب ني ددس دحسهنأ مسمى و وهل دح سن ل هنأىق وهةقامىلأ 0

 ةباو رىفو ثالث ىلعةداور ىفو نيتعكر سأر ىلع دورصعلاوأر هظلاىلدملسوهيلعىلاعتهللاىلص هنا
 م ةناباقم اذ هسل اواهتاعبا ةمواهديناساب قالعلا ظفاحما ةزصغماهاو ردقوب رغملاةالص تناك اهنا

 ىلاغت هللا لص هفلخ ىلصن ناكو هيي لوطل نيديلا اذ ىمسو هتالص نم( نيديلا وذ اعف انه هداربأ
 نمسدثو حيصتلا ىلعهريغ هنا العلا لاقو دحاو لجر مساامهو ليقنيلا مشلاوذةءاور و لو هيلع

 هللا هجر ف: صملاةباو رى هنح رضاك ةصقلاهذهىفا رضاحناكهنعىلا هت هللا ىذ ذرب رهابأ نا قرط

 مط هاور فو هرخآ ىلا سو هيل عىلاعت هللا ىلص وللا لوسر انب ىلص لو قي ,ةرب رهابآ تعمس هلوقبىلاع"

 اهلك ة>.ض قرط نمءاشغلا الص ىدحاةءاور قورصعل اوأرهظلا ىرخ[ ىو رهظلا ةالصانب ىلص

 مانأ عيسةتسنأك ة هر مرهىنأ السا ناىف فالخال اوىبالعلا لاق اوما رمغاحن اك : 0 27 رهابأنا ىلعلد#

 نيورعوه ديلا نانا تت !ةذسردسدهشتسا نيا امش لا اذناريسلا لهأ نب فالخالو رييخ

 ددسملاقو ه هرهز نر ياش رح سس , ىدقا ن بكلام ني اسنين ادت عنب و رم نة هن نب و رعدع

 نرعلا نمللج رْئديلاوذود رهزىبفيلحو رعدبع ني نيلامشلا اوذردس ل تق ىذلا اذه درمسام نبأ

 ىذلاهنالاقو ريل دبع نيادد_سملوةدراف لو هيل عملا عتهنلا ىلص ىلا عمىبصيق:ىحناك هيدايلابأ
 نيديلااذنا ليقوم ات ىب نم لجر ماقف لاق هنا رب ره ىلأ نع ىوراذلوءاهةغلاوريسلا ناك هيلع

 هاو روهيف لغو رعدبع نيزيلاملاوذهناىزهزلا لوو بح ىذب ىونوةيواعمةقالخىلارع

 نءلوقلاك الا ىلاعت هربا هجر :صملادرونءلا هكأاوذ هن 50 درع «1 هنأ ليقو بار طضااوق

 نياو ىوونلاو_م:ملاهراثخاو قانر لا ليقف ديلا ىذ هته ستىفا ض:اوقلتخاو ىرهزلا طاف

 هرهسغ هنأ لمت<ىطرقلاوربلا دبع نبا لاو نيدلا ىذريغ فاب رخمتا نانابحنت متاحوبألاقو ريثآلا

 وبأاهده_ثملونيلامشلاوذاسبمةماكسملاو رذبل.قاهد او ةعقاولاد دعت بنيد و رلازمب عجلقو

 ىقىلاعت هشادجر فخصملا هاك> نيد ماا وذ أممقم اكةملاواهرم حك .ناثلاوابت اور لسرأ ل بةرب ره

 نال ظذ مف ةوىقالعلالاةىرشهزلا لمنع اماغلا وذو تااورلان ب عملا نمهيفالهراتخاو لاك الا

 تالئصدطتلانا مهضعبلاق رنيلام_-كاىذريغنئديلا اذنك _كالوديف نقع لا نكميالام اهيذ

 امداحلا لافاك ىور(ةالصلا ترصقأ هللا لو رام لاقف)هقر عاف ع عملا اذه هع سال لب ؛ وطقم 2 لاو

 اذ_هوداصلا مضوفاقلا حتفب ىوروةرو سلا ىهو لوعفلم بلاي داصلارسكو فاقلا 3 ىبالعلا

 هاك انك ءأ ولا ىلعاهرصقاودي د ثلاباهرمصقك دعتموهوأوحتقوهنيعم ةدامزال عمسلعسشلا

 ةالضلا نم و رصقنت ناىلاعت هلوقكرحلا فرحبالا ىدعتي الاهعتم ناك اذارصقنالاقيالو ىرهزالا

 ايشوربذق هنوبتسل معو شفخالا دنع: دئاز نموهريغو ىرهوجلا هاك- تب اه سكن 2 .ه.دعت لوةنانال

 نايسنلانامدقت (تدسنمأ) اذك ىلعهفر طرمدق هنمو فكل اوراصتخالا ىلا عجرب مانع هوةالصلا نم

 ا. اج 179 ل0 0190 05 01 000 م ا ته ة1 اسس ةئالادلن اقا اهقكستاتل قلل ةكتقا- تح سنس د

 ل اوطامهذ> وأ هد ددىقنال

 لمعت ْنأك هنالليقو

 انه م-هووهيديائاكي

 هماعةعس عمى رهزلا

 الوئملامكاا اذلاو

 نيلامشلا اذ نالعصي
 نيديلاو ذدوردس ل تكا

 هر رهىنأ ة ةصقدهش
 دعت هرب رهىنأمالسا و

 ىح هنومرخأب لبرعيخ
 اورخاتم هنع ىور

 لق 9 ريط_ك نيسباتلا

 حضتال م م
 ىازخنيلامشلا اذنال

 0 لا
 ترصقأ هلل الويس

 هان ةل-ع(ةالصلا

 دّضص رطل انم لوعفملا

 رش ل[ امال
 | 5 كتناثءان وداص

 ,ىدعف لغافلاةْعيص

 ريسثالا نبا هلاتضقنلا

 امهزلك ىوونلالاقو
 رهسألوالا تا

 اج ع
 1 ترصقءانب حيمعلا

 لبق نمهل_عاف مس
 ةياردلا لمقنموداورلا

 اه رق اه رفع نال

 نآرقلا ظفل ة-ةئاولو

 ةالصلا نماورصقتنا

 اده ناو دالو ى-هتن ١

 هدو لامحا ىلاريشي

 وك نا وهو رخآ
 ءانو نيث>تعبت رصق

 ئيط ةدشنيحو باطلا

 حتمي ؛ (تسنمأ)هلوق

 بال مرسل



 ىلا«ثهلا صا لو سر لاغنأ)
 ادكيم لوالا ىلفف

 ىل-عو نكي مل هرع

 مد-#م ناكرمخىفافلا

 كلذ لك ىن_ءااواهياع
 لي ىلبق ندم عتب مل
 دنع نمناكامنا
 ىف م4نسسلىنر
 ىفو) ى هجن م ىتمأ
 ام ىرخأالا ةياورلا
 هبئاغأا ةغيصب (ترصق

 مك ةالضااىأ لعافلل

 (تدسنامو) هخسن ق

 ان
 ةيماهفتساو ةيفانلمّتح
 قعهنا لّوالا ديوتو
 سنأ ل ىرخأ ةناوز
 ةخسن ىو رصقتمو
 ثيدحلا) تاسنالو
 ِر وهشم ىأ (هتصقب

 قتبريخاف)+-.او رف
 ءانباعم ىأ(نيلاكا
 نسل اهراتغاام لد
 امنا و)ةيقانامز اند

 ةلاح ىأ (نسكتمل
 وأ اعلطم ىأاممنم

 هياور قوالصأةيذقلا
 ىأ انوكي مل امنا
 نايسنلاو صقنلا
 (كلذ دحأ ناكدقو)

 نمرك ذامد->أىآ
 جقاولا ىنئلاحتا

 ةحسن قو(هللاقهل)

 نةدسيلا ون لاق (مك
 كلذ دع: ناكد-5)

 اذهن (هللالوسراب
 ةينانأمنوكح جرم

 ٍصْنلاو عقرلابىور( نكي 1 كلذ لك )هلاباوجىأ. (لسوهيلف مه

 ناكيمل اميفرذعي واد عناك امهنم ماي هناوهرك ذبل وزي ىت>بلق فعذلوأ هل فغلاما هنمديالام كرت
 حجاج لا لاف( رتل ءانعخ ىل اعت هللا ىلا بسن اذا هناو نام_سنل اواطخما ىتهأن عفر هوك هنم هبدس
 انك ةاوسهيلعالخدامىواست عما اريدقنوأ اظفل ماهقتسا اهمدقتي ناديالوةلصةم مأو# ديسئأو

 اهاعمالاكلاو انهإئنيعيلنيرمالاد>أ نع لاول نوكي و نيرعالا ىأىعفنوكيوالمأ نيمسا
 ال(نك مكلذ 11 )نيديلا ىذلابا -ِ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا لاقف) ةيب رعلا سنك ىلصفم

 وأغ فلان مأ نتبنيديااىذد نع : مالارا دثالثوأن يعك رىلعرصقاو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لس

 سنو انيعمامهنم لك ى:؛باحأه:كلامهدحأنييعت باوملا ىذ-امهدحأ نييعت نعلاسفوهسلا
 ىفاخلا عقبال هنالهنظ بست مس وهيلعىلاعت هللا ىلص» درك ذاموامهدحأد وح دنع كهنال [رمالا

 نييعتلا بلطا ماين رتقملالا مكاو قايساكوهسلا ع وةونيعمت خم سذلا مدع ةت<نيديااوذو راسخ
 ىذ لوقريظنو ل_ءايكهنط بس> ىلع مل سو هيلعىل اعت هللا ىل_صهياوح نييعتل ا, باح تامثثسالادعب

 1 ارداغو ىلهأ دنع نم اهبايى لآ 0 احو رسم قح رد_مزوجع لوقت ةمرلا

 ايواث ماعلا ةرصيلاباسهل كارأ د ةموصخوذ مارصملا ف ةجو زوذأ
 ايلامواعيحانهدلا ةيمأ ال ج ةري_> ىلهأ ناالاهل تاقف

 مناوام,يذثلاثرك ذيدرب دةوامهيقنبباحيئالاوامهد_>اايةناك اذاوهاما اههدحاي_اوىلاف
 امهد>أو اهريفش ملسو هيل ءىلاعت هللا ىلصهياوج_ فيك تلق ناف «هينةرمشالاماذهودنغلاس

 هوجو ملسمح رش ىفاك هذع تدجأ دقت لق « هياعز وحالوهو هرمخو هلاوقأ ىف فلا مزا .ةىةدع
 ناباذ_هدردتو امهدحأدوجوىفاني الو هواعماذ_هالواذهالن كي ل ىأ عميان هنااهدحأ 8
 ليقاك مالسلاىلاافورصمدن وكوتاناو ,رلا ضعيف ثيدحلاىفروك ذمهنافدابد سنأل هلوقب هد رصت

 ملوتوه سىأنايسنلاو وهسلا نبي قرغلا ىلع ىبمهنا ىناثلا « فنصملا مالك ىف اب اك ىأ هل جوال
 ةفاضا ىقنهناثلاثلا يرخ ”الا ىنءعام ممم لك لمءتس قرفامْهب ناك ناو هنالديعن و دو سنأ
 سلو نايس هيفنلا اخ ىأ ىسناما هناف تدك دحأ ل ةيالدر وايك هلهتفاضا هركوهيلا نايسنلا
 هللا اح ناك ناوةمشالي هلعذهناف ف .عضو هو هعرت_ ا هنأ ىلاعت هللا هر ف نصملا لاق امتاز هو هلالعف
 ىاخ هيف نكي لكل ل اقولو ىناضىف نكي كلذ لكل اقمن اكوهداةدعاو هنظىفاس عرابخا هنا عسدارلا هه
 بهذ [ي ةيغالهنيمينوكي عقاوري ةوهومدقتعيْئث ىلع هاحول كر وك ذاكر دقملاو ىونملاو بذكو

 ١ رابتعاب ب ذكلاو قدبصلا نايل ءاينبمسنلاذهو بوملةلا تح سك امتسإلهناوءاهققلا صعدهيلا

 لكفديقلا ىلعٍيدنمىتنلاو عقاو كاد هنط نافر وهيا بهذم فل اخاسءاهمدعو عقاولا ةقباطم
 عقرلاب ىلاسهلالا هلاذاك ىو رك لذ لكو عقاو حيو هو ناي_.فا اب اعلاو رصقلا تنل نكي كلذ
 هلو ىفىفاعملا لهأ هلصفإك لومشلا قنلوأ ىفنل!لوهشل هنا ىنبهيلعو تصنلاو

 :صأ / هلك اند ىلع 7-0 ىدترايامأتحبصأدق :

 هياورلاىقو) هيشأ او>ول اوطملا ىلا رظذ اههندرأ ناف» رك دنع ىغلا هب ره-ثلوط عم دبملا اذه و

 باور ىفو (ه:دقبثيدحلات بنامو)لوعفللءانبلابةالصلا ىأ(ترمصقام) ثيدحلا اذهل ىرختالا
 ىنعب (نيتلاحما ىئنب) هل لئا لا نيديلا اذ سو هيلع ىلاعت هللا ىلدرمخأ ىأ (هرمخاف) رصق :ملو سنأمل

 ثنوثااريمذلادرذاف هنمةعقاو (نكستل)امهنمةلاحلك ىأ (اهناو) اهلك تاياورلا قرمصقلاو نايسنلا
 مسا ىفوروك ذملا(كلذدحناكدق) هنالاحلا( و)انوكيلام_ماوةخسن فو ةراشالا مسانهلي وانل
 (هللالوسراب كلذ ضعب تاكدق) نيديل اوذ مل وهيلعىل اعت هللا ىلص ( هل لاقايك )هانلق ام ىلع ةيبنثةراشالا
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 ارهو



 ق#لاىل عوج راف فادنالا يرطب كسهتثمىأ (ىاصنالادت صباه ضْفس وجأ كلذ ىفءاماعال نا كاداو ُشاانةو ملعاق)
 اما جو رمل وهف نعل !(فاستعالا وفعلا ةيلب وهام)اهضعب وىأ (اهنمو)

 هل_اذهسدلو ةيئْز<اةمجوملا,ةيلكة بلاس ىهىتا|ىلوالا ةيضقلا صرق:ىلاةراشا كلذ ضع هلوق
 لاطأدقو « هكرديءرملا ىنمشنام لك ام## ىنتملا لوقكهذءاهرخأتو ىنلا ىلع لك مدقتىلعمالاكلاك
 ةيئاعدةل-+( كاباوهللاامقفو ل-عاف) ةلالما فوخلاطالا انكرتدقوديد_لاحرشلا ىف هتفمالاكلا
 ىنسوعياعىلاعتهساىل_صهلعقوىذلاوهسلا(كلذىف)ءاهةئلاونيث دل نم(ءاملعللنا) ةضرتعم
 لاقيفاصنالا نمس» رقىأانهررقل اهانةمدد_صلا(ىفاصنالاددصب اهضعددد وجأ)ةيضقلا» ده
 لدعلا فاصنالاو ف ىعئءابلاو فرصتمفرظوهئامتي راقمواهتلباقمىف ىأ ىراددد_صوراد
 نونبىور(فاستعالاو ف_بعتلاة نب وهام) هن وجالا ضد ىأ(اهتمو) روهالا قةماقتسالاو
 دعبلا ىعيو ابيفسهذي ىثلاةهحلا ىعميوسلقلاد_ةعودصق#لا ىندمنوكست ىهوةددثمةيتكتو
 هيهات نمةيةوفةانثعىورو لامعتسالا  ناءثاشامهوةغللا بثك نمهربغو سوماقلا فاك ىونلاك

 فدعتلاو ليئارسا ىنهيثك اهكلاس لضن ىتلاةعساولا ضرالا ىنءءنوكي و ىتب رطلا نعل ضاذا
 دصقهناهيديرأهناعصي لوالا ىلهذ ةغاهتقيةحاذهلظلاو ر واو ىب رطل اريغىلعريسلا فاسثعالاو
 فاسثعالاو 2:_-بمريغهلاقمو هلاح قنا ىنعق ف سعتلاو ءاملعلا نمفلاخ نمىلعريدقثلاو رو ا

 هنالاقي نان حسحالاو ليقاك ع جسلا ل جالهيفراركتالف لضم لاضو وف كلذ ىلعهريغ لج ىنعم
 هي رطاد: يلا ديعبانز-ا متوكل اهيق لضةفاسم لدن ؛هلاقاميثهكدلسم هيدشتب ةيليثعةراغتسا
 لما: ةءدصقمنءلحارمديمد ريكا ابوي فت ولالضلاوأ عساولارْغَملا ىنءعديتلا ىفاثلا ىلع اذكو

 أد_ةبم»دعداموهيبنتللاهو ف سعت نمد رطن عا فودعهيض:ربام طس ىف عورش (لوقأانأاهو)
 اًض.أاذهواذانأاهو اذهوحن ةراشا مسا هريخر يمض ىلعوأهراشالا مسا ىلعاهلخدت ناعيصقلا ورمخو

 عماهنوكسانز وج وءاهلا حافي هنا مدت (مهولار وجت لولا ىلعاما) ليه سلاح رش فاك عومسم
 ةغلاهنا ليقو ةانثعتلغ راسا ىفلاةيوباوصلابهملعمدعلادعأط# ا ىأ(طاغلا د) ماع هريسفت
 هعوذلانهراع:مفورعمدانعم (هقي رظسا|ميف) رهاظوهلاونايسلانبب و هفيفقرفلاو
 زيان نم ةمدقم ةينايب نمواته فالخلا ل_هتسلاهنافلاعنالا لبق نمال(لوغلا نم) هسنجو
 (هانقي زىئذلا)ل وةلااذهىأ( وه وزداعملا مأنع ريو أ ىحو وأ محي ىاعتال ىأ سبل اربخ( غالبلا)

 نه) هل ماعتلاناطا_ل|لطبأ ىذلا سو شغملا فئازلا دقنلا نمراعت_سمهضرن لوهانددرىأ

 ام(ههبشو) نيديلا ىذتصةىفروكذملا(ثيدحلا اذهب)مالسااوةالصاا مهمل ءءايسنالاةمصعف
 اذه حاصدنع ءايدنالا ىلعدزي وجل هوو نايسنو وه-4يف لسوهيلعىلاعت هلا ىلص هنعهق ىور
 قنايسنلاو وهلا عنب نمبهذمىلعاماو) غالبلاهقي رطسلاميذ مدميالهنا ل وه ىذلالوقلا
 ىعملا اذهب هل معتسادقو اعيجىأ(ةلج) مالسلاوةالصلا مهياعءاينالا نمهريغك هلاوةأن و د( هلاعت؟
 انيانيمهضعده_صخو نيماكاملا صعب وةيفوصلا خباش :نمريثك هيلا سهذلوقلا اذهو اريثك
 (دماعاذهلثمىف) مل-و هيلع ىلاعت هلا لص( هنأ )ايأر هدم ىأ ( ى 2 وز ممسوهيملء ىل اعت هللا ىل_ص

 سانهناهريغلامهوم هلارك اذدمعلاهجوىلعهيىتايق (كايسنلاةروصل) هلعقيام لكلدشلال
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 هنسل رودا|هذهىفذماعلاك ىأ (نايسنلاهر رد

 |ىفو امن آءانبب اكن كيل كلذ لك ملسو هيل عىل اعئ هللا ىلص هلوق ىف فال عوةولةبمشلا ل نايباذ هو

 َز رقتأم لع( سارتءاالث) مدقتا اريك ذناهباوج واما نيب ضارتعا | ذهوأ ةيات نب روكذ1|(نيلوقلا

 م-ةءرك ذيناهقحناكو ماك >الا نهدوحنو هلدو>_سلاكوهسأ | ىقهتاسساغل العبلىأ(نسل)

 هننتشملابرمالا بوك رو ةداحلا نع

 قاتكتفألا ءانعف وو
 ةغاابللا_ مب عجامناو
 دارلاوةلصاقلاةباعرو
 هجوتلاو دصقلا ةينلاب
 ةينب فسار هنؤأتلا
 هايف ةيقوفلا سكب
 ىلا واي
 ىعمهنارهظالاوربكلاب
 ةلال-ّدلا هيف ريحتلا
 اذلو ةلاهجاءادببو

 دعد ىناسملثلاو رمش

 (لوقأانأاه د)ءادتهالا

 هيمتسأت 20 ريح وأد ممم

 ىلعامأ)هيدن ىنىق>ىق
 مهضعبل اوقىأ(لوقل ل

 حتفب (مهولازي وجتب)
 وهلا ى أ امنوكسوعاملا
 سل اميف طاغلاو)
 لوقلانم هسة رط

 ىابصنلاب (غالبلا
 ةهحنم ىأ غالبلا

 اذدىأ( و8و) عيلبتلا

 ىذلا) و-هلوقلا

 هانقعضىأ (هانعي َر

 ىعأ (نيل اوعلا نه)

 السف) همدعوزا اولا

 قلاكشاالو (هرمشو
 ىلعامأو) هوحنزي وحت
 وهلا عنو نم تهم

 (هلاعفأ قناي_نلاو
 هلاوتال ةإماشلا ىأ

 مالسلا و ةالصلاهيلع

 رماعاذه لثمف)مالسلاوةالصلاهيلعمنأدقتعب وىأ(هناىورب و)ةلاهعيجىأ(ةلج)



 هنال هريخ ىف قداص وهذ
 هذكاو ترصقالو سني
 اذهدمعتلوقلا اذ ىلد
 ةروضلا نهى لعتلا
 (هلفشمدا رخعأ ناهنسل

 ةءالا نمهو#هءاصأ ىأ

 ٌكرادت ىف هءىد-ةةيف
 بوغرمملوةوهو)ةلاحلا
 هني سنأ دو رم ىأ ه4 -ةكم

 ةضتلا قدمعلا لا
 ةخ-فقو (هركذت)

 ىأ (هعضومىف) هركذنو
 ىلعامأو) هقعضنايب عم
 ىلعىأ (وهسلاةلاحا
 هياع)الاعوهسلانوك

 هزيوحتو لاوسقالا ف
 سلامي فهيلعوعسلا
 ملبتلا ىأ(لوقلاهقيزرط

 ىلعىأ (هرك ذنسك)
 هيفف) عصالا لوقلا
 اهنم) ةيضرع ىأ (ةبوجأ

 ىلاعت هنا ىلص ىنلانأ

 نءريخأ !-توهيلع
 ىأ(هريم_ضومدااقتعا

 لك هلوقىف هنطس سحب
 راكنااما) نكي كلذ
 انطابفدصو ىذ رصقلا

 هجر شاف (ارهلظو
 ىلصربخ[ نايل امأو )

 نع ملسو هيلعىلاعت هللأ

 فو ىأ(هداقةبعإ
 ىف سني( هناو)ءداهتجا
 ريمادصق) هناكفهط

 هنايسن مدعب ىأ (اذهب
 قطني ناوهنطظنع)

 بحرص[ ناوىأ (هب
 اميقسنأم للةيلناو

 وسيم

 ةهجشالو هيفةس رال(اضإ[قدص)وهدويو 2 و(اذكهو) هب نأ

 ااا

 اولاقذ ىول_ةلاباب رأوةينطابلانمةفئاط تذش مح رو رهظأ ل عفلاب نايبلا نكل مهملعيل

 وبأ ىف! لاقوهمكحنييلنايسفلاةروصىفوداىأىأادصق ىنناماوهيلع نايسلاز وال
 نافعيحصلاوهلوالاو لي>بمدضلا عمدضلا عج وذيذسريغىح:ماده ىنثارفسالا قحسا
 اذ هيلع( وهذ) ىمتناغالبلا قلاوقالا فالذتا رين حداقالوةوبنلل صقا:مري_غلاعفالا فوهسلا
 ىلع هنك-او):الدلا (ترصصقالو سن: ملهنال) هوحنورصقت لو سنأ ل هلوةىأ(هربخ ىف فداص) لولا
 فز نيمعك ر ىلع امصتةههمالسىأ(لعفلا اذهدمعت) هلاركاذنايسنا اةرودلهدصةي(لوقلا اذه

 ىأ( هل ثم)هنم عقوو هل ص رعئأ(ها ارغعا نا ) ةنس ل عد ىأ(هنسل) ىسدانلاةرو هىأ(ةر وصلاهذه

 هدنعهقعضوهدعبل كورتم ىأ(هنع بو غرملوقوهو) هلاعئاباودتقيل هتمأ ن مايسا:للهغلا اذه لم
 هخويش نع لوق؛ىلاعت هللاه+ر ىلأت عمشلات نحل اىدي سنا نعة.ناسملتاا ىثاو ا ىفو ١
 هجو نءبدقو سو هياعىلاعت هللا ىلصانيدنهنعنيصازلو هنمتةيسةيضعم نءنوكي ةالصلا ىفوهسلا
 اذهنا ىثالعلا ةمالغلا لاقدةو باتكسل اذه نم( هعضوم ىفهركذن) هلوقب هيااراشأ [كهنعاب و غرم هنوك
 د وعسم نبأ ثا دح>ىف هتمنا._فلا ع وف و4 سعت ْنَع ريخأ مل سو هيلعىلاعت هللا ىلدهنالاطخلوقلا

 ةرود ىفدمعلال_ء.الوتال_كلا لط.أادعاذهناكولاضبأو نوفتايك ىسنأ رشانأاءاهيلغ ققتملا

 ةردا هلا (لاوقالا ىف هياءو سلا ةلاحا), لوقلا( ىلعامأو ) كلذم عل قنن لو لو لابهندباذاالا نايسنلا
 هقي رطس لا هيفهيلعو ولازي وو) هلوقىفزي و جتلامنلب اةمعيل عل دبإك عنملا ةلاحالاب دارملاوهنع
 لئاقلالوةنعةبوجالا نهىأ (اهتمدب وجأ هيفقدرك نساك )ةالص'|ىفهوهسك لاسعالا نم لوقا

 لك هلرق ىف كلذه:م عقو دقولاوقالا ىفو و -لسو هياع هللا ىلدهنم عقبال هنا تاقّك: |لوقلا اذه ىلع
 هلوقب( رمخأ لو هيل عىل عت هللا لص ىذلا نأ ) هلو هنع باجاف مدهن اك هذعب ناك هنا عم ناكل كلذ
 اما) ديقلا اذهنمه_هالك ىف هردقو سفن قهرمضأامىأ(هريمضوهداقتعا نع) نك. ملكلذ لك
 تراصفرضحلا ىفةيعاب راهنوك خسن ةيعابرلاةالصلا نا ىأ(رصقتلا) و هيلع ىلا هت هّنلا لص( هراكنا
 ىلاعت هللا ص هراك_:اىأ (انطابوارهاظ) ةبمشالوهيةكشال(قدصو ى)امهنملساذلو نيتءكر
 ىوفلانعقطنبامو هفالخهيلاحونملذا هلهداقتعالا:طاب و هءهحن رصتلا رهاظهنم مقوكالذ لسوهيلع

 هللا لصريخاؤ) ادع عقاولا فالك رمحالو هنمهعوقو عم هلع ىف هنمهرودصهراكن ا ىأ(ناينلا|مأو)
 مهلوقف هدنع حجارلا نظلاو ني_ةءلا ىلع ىلظد داقتعالاو كلذل هنمانظ (هداقتنعا نعل سو هيل عىل اعت
 0ناوهنط نعادل مب ريما د هق) ل _وهيلغ ىلاعت هللا ىلص ( هن" كف هنظ فسخ: هناو) هيدارملا سنأ
 هرظوفلملاك هناكه فن ىفهرامضاو همالاك ىفهريدقتو هتدارال هنكسا ىنظ وىداققتعافل ةيلو( هن قطني
 س.:ىهنالعقاولل قداطم(قدداذهو)اةحاذه همالك نوكيفهن عرصلاكردةملانالاك رصروك ذملأ
 القفد_دهف روطنملا نا [ك وأكلذك رصقلاناكىأ(اضدأ) هلاس كلذ رطخخملو ىمنهت انظب ' [رمالا

 لاباخ تلق ناو :هفالخىلعروهاوداقتعالا ىباطام قدادلا ريانا ىلع ىندماقد ههنوك نا مه 5
 هب دكت نس ذيلاوذد ربل تلقوهداقتعا اوماط فن كل وهو كلذ صعد ناك لب هلوقباذهد رن ذيل اىد

 املفه_يفحماستال عرشرعأ هنال عقاولل ىداطمريغه ظنا ىلع هرمبنتدارأ امناول سو هيلع ل اعت هللا ىلص
 نديلااذاوةدصذةباحصلا نمددفعنملاسوورمأىف سوه لع ىلا عت هنياىل صك م كلذ هل لاق

 كشاذلو ملسو «يلعىلاعت هللا لص هلةباهم كاذب نيديلا اذاوقبسس ملء-هن'اكف هلاقامىلع

 امهمع ىلا عن هللا ىذرر-عو ركيىأل مم -مقو م-هياع قةالمأن ع اوءكسو نال هرم
 صخو اضرألاعقالاوةغالبا|لاوقالاف هعوقو مدءىلع نه لوالالوةلانار_هاظلاو
 21 3 رادنع انضرعأ طيخانم مهضغبل عقودقو فال_لا ل_ثهنال 10 ذاءىفاشلا

 كك ا حبصببملا
 هحوو)



 ادهو مالسلا سن هنأ ىأدذعلا نغتوودوآدصقّتماسىفا ىأ مالا ىلا) هلوةمىأ(عج ارسنألو هلو5نأث هحو 0

 لقعلاو ل-ةنلا ن مىأاهدعبأ ىورب و(ةعبأوهو ثلاث هجوو) ةيضقلا لجة ع نعىأ (دعدهيفو) ةرب رعلاةهجنمىأ (لمتحم

 ناكلب ناي ..لاو رصقلا عمتي أن كيل كلذ لك هلوةنمإل ىنبما ىأ(ظفللا هلت ناو مهضعب هملاسهذامإ) ىنءملا دق قف
 عم)ا يسال هل فااذخىأ (هفال-خ) ريستعملاىأ ( ظفالامو هقمو) رو يلا دنغربت# مريغو هو ىنعملاموهقم بس ذهو (امهدحأ

 5 ساس سس سس سمج

 اذهىف لو هيلعىلاعت هلا ىل_ص(هلوةنا)وهولوقلاذ_هىلءركذاعباو اى (ناثدجوو)
 نيتعكر لعراصتقالاوةألصلا نم(ماللا ىلا عبجار سنارلو) مدةنأكاباورلا ىدحا ىلع ثيدحتا
 ىأ (دد_ءاانعتوه-سو) ىمناسل مس سداةمال-ل| سفن! (ادصةتملس فا ىأ) ام «ثالثوأ

 نمدوصااواعبرأاهتلك [ىناىبظا (مال_لا سف:ىفهسامل ىأ) اهتمعأ ىف تمهوتنتاعكرلاددع

 الاهيلع ثيد_كلا ل جز و<ىألوعفملاةغيصب (لمثع) ليواتلا(اذهو) هلاقاع فاما عفداذه

 تائاورلا صعد ىئمدقتاكتدسن ىلي هنيددلا ىذلوقورهاظلا فالخهنال( دعب هيف هنكل ( و)هانركذ
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىل_ص هلوقاذكو هدارتم يقي لنيديلا اذ نا لاقي نالة_جاحالو ىفانمال هلدعمم
 هللادهجر فنصملاهانعىذلاو هولاقملاو لاحماةنب رقداباهنا ل .ةدقو يدي! اوذ هلوةءام ى>أ ةءاحصلل
 اظذاىأ(اظغالا هلمتحاناومه-ضعبهيلابهذامإتب وجالا ىأ (اهد_هبأو هو ثلاث هجوو) ىلاعت
 اعمايقتني نايءاقتنالاىف(نايسالاورصقلا عمت 1ىأن كيل كلذ لك هلوقنم) هلوقب هنب و ثيدحلا
 نييعتلا ىلءالد_حاو ثا نو دقو عوم لا ىنلنوكيدق ىنلانالناي.ذلاوهو(امهدحأ ناكلب)
 عم) هلوقبهيلاراشأ[5تاناورلا ضءىامهدن تن باول اذ فلا ىأ (هفالخا مقالا مو هقمو)
 ىنلا ةداعان اف( تدسناموةال-صلاترصقام هلوقوهو) ثيدحل اذ هىف( ةحيحصلا ىرخالا ةياورلا
 لكلا ىلعةلو# لك ناباو< ا اذ_هلص <« ناىنءي طةنامهدحأ ال ىنمأمهْممدحاو لك نا ىْذَمَعَت
 ردامتملا فال_ هناك اح. ناك ناواذ_هوةميظءلا5 رذصلاهذ_هلمك لاح رلالكو ل ىع ومحلا

 ةيئزلا ةسدجوملا نافكللذ صد ناك ل نيد يلا ىذ لوقا ذكوءاباب ثي دحلا قامو ىننلا ىفامدسال
 (اذ_ه) اهركذىتلاةياورلا ىفامهيفاني اذكو لو_صالاو ىفاعماسّتكىفهولصن إي ةبلاسلا ىفانت اسمنا
 ىأ(انتئال)اروك ذمهتيأر هنايب م دقت ىذلا ثيد هلا ىفىأ (هيفتيأارام)و هديوجالا نهروك ذملا

 ده. ىلع)ثيدحلا ظفل ىعب ( اظفلل ل هتع)اهركذ ىتلا(هوجولاهذهنم لكو)ءاهقفلاونيثدحلا
 قدرطلا نع هد_عب وهفاك_:ىأءاخا حاقب(اهشمرخ "الا ف سعتو) ثيد_كلا قايسو عةاولا ىف( اهضعد
 ىف (لوقأ ىذلاو) ىلاعتهللادجرباتكلا اذه ف:_صم ضايع(لل_ضغلاوبأ ىذاقلا لاق) مق:ملا
 هللا ىل_ص هلوةنااهأك (١ روك ذملا(هوج ولاهذه نم)باوصلا ىلا (ب رقأهناكرهظد و) هنعبا وهلا

 ةغي_صدن سنأمل هلوقب(ه سفن نعمافنىذلا ظفالراك:ا) ثيدحلا ىف (سنال ل سوه لعملاعت

 (م دحالام سب )ٍلسو هيلع ىلاعت هللا ىلع (هلوقب )هّثمأ ن مدحأ لكى نهد ( هر غ ىلع هرك-:أو) ماكستملا
 هيانك (اذكواذك ةيآتدسن لوقيُنا) نيمل لا نمدحأ لكل مق: سدل ىأنيملسلاو ةلاارشاعم
 هللا لعق هنال هللاءاسأ ىأ نن_لاةدد ثملوهجال ىمم ( ىسن هنكءو) ةينآرقلاتار"الا ضغب نع
 ليقوكلذل ةيضقفملاهلايسأةرشابعنآر قلاب هنواهتب راعشالا نم همام عم ه]هتفاضا تبني الغ هل عقال

 وأةينان نوكت ءاوس
 ناكولاض:أوةيماعشةسا

 ل-ة,لمذقتامدم ويقم

 صد ناكدتنذيلاوذ

 (اذهأ) هللالوسرامكلذ
 تدارام) ثلاثلا هجولا

 ةيكلاملاىأ(انتءالهيف

 ام هناىلاريشدثمعالاوأ

 معأ ىلاعن هللاو هارهظ

 0 و
 لمت )هناللاىأ

 لوت ع ة>.:ىفو(طظقللا

 ناك ناو ىنرإل ىأ ظفال
 قنيديعد ناري_خالا
 (اهضعب دعب ىلع) ىنعملا
 قا اه_>ولا وهو

 (اهنم رخآالا فسعتو)

 لاف) ثلالاهجولاوهو
 هجرلضفلاوبأ ىذاقلا

 فذصألا ىعل ىلاءت هيا

 ىأ )ل ونأ ىذلا وز

 هناكرهظد و) هراثخاو
 هوجولاهذ-ه نمررقأ
 راكناس نامل هلوقَنااهأك

 (هسفن نعماقن ىذلا ظفلل

 ٌكرتلا نامل الصأن ال

 ماللاوةالصلاهيلع هركسذ

 تك ارث لوي نا

 اهنا هللاداسنا ىأةروسك-لانيسلاديدشتونونلا ذد(ىسنهنكلواذكواذك هنآ ت دس لوةينامكدحالامستب هلوقبإهمع

 يأ هّللاءاشامالا يبنتالفّ مرقنسيلاعت هلوقنمسدتةم هل علو ناشلا نملاعفالاولاوقالا رئاس ميالفنا رك ثيدح ار هاظن'ه.ؤنكا لوالا نمنيبأوهو ى.ن هنكاو ى منوه س دل تيكوت يك هيآت دسنلوةي نا مك دحالام بديع ىلالو
 لاهو نص لا هيلع هبناك حلا مياس عر مندكييغهايا كءاسنا ىلاعتهّيبادارأأم



 ةخىفو(ىكاو)نبلاوةزمحلا قب( ىمنآث سل) رخ"الا شيدت ا ةياور صعد ىفةجسن ىفو(رختألا ثب ؛دحلاهراور ىف هلو و)
 مأهالصلاترصقأ) ديلا وذوهو(لئاسلا هللافاهلف) افق ئ زود واددشهلوهخنا ا يا كيلو
 ب االلللسلسلسلشلملاُ شي/7ُْْْت7ْبباابا اس ب ب7بللكَُُّاب77ُل7777777ا ص ا ا

 00 ٌقىأ (ناك

 ركن :اوىأ(هنايسنو)

 ل-ذهق ن ) وههنامست

 هرايت+ا ىأ (هدقت

 كلذ نءمهاّمف ملسوهياعىلاعت هّنلا ىلصهنامزب اصوصخم نوكيش هوك ا امان
 ريغب تاقث مث سوبا هباصا ىن :«؟«سنب اهلصأ مزلا لاعفأ نم سدب وزآرقلا ك2 عايضلا .هوتيالثل
 بصن ل_غىف ةرك_:ليقوةلو_صوم لل قوةءان امنا ىلد يرد ااه اهافذل
 هيفريحتال ىثقولا ناك 2 ذوهاحتلا هل صك زيمع
 ىو ةديبعوأ هيلع دىكو موهاذكو ىراخبلاتاياور عسد حق عتوىذلا اوهلءةئااوفيفختلاالا

 3 مت 000 2

 قيقحلا لعاقلاو لا هللا نال سهلا ىلا نام_بذأ|ةمس رك 0 داعملاعت هللا ىل_ص هناهيامملا 000 8

 هباور ىلعو ه.نوابةلابهراع_ثالذآر هلا تك رتناسنالا] و: ؛نادر 5 هد لرخأ اها عمن أ :_بنلانالو م مصب( ىف تذ كلذ نم

 ةيدو.علابمهر ارقاواهلا“لاعفالا مذ ىلامهداشرادارأق ىسمت 56 :اريامرحو رن هناهانعم ف .ةخشلا

 ماللاو مال_صلا ام- ريلع عشوبو ىسوم لاقأك اهمسثك-لاهتدسن عممال ىولوأ ي دأو هو مال.ث-الاو

 دوهمريغ نآر لا نايسنو وناطم كثلاالاهمأ اسنأاموك هتسوسوب هنالناطيشأل مسني دقوتوحاتيسن

 ا00 ع لادم لص ىنلاس تت لما فنوكينارلمتتو ولم جماد الهيف طل ارهوهن :ءيلقغ هنال

 ناخرشلاو اورثيدحلااذهورماك ةمك_ءلاهخ. ىلاعت هاناذك هد تدسن ىلا ا كلل

 اذا ر رك ذاو)ىلاعت هلو_ةهدرسهاض:راىذلاب ١ ما طقس هانرك ذامعوا 9 «هرغو

 هنأ لقو اهينطغت «ل ةةكدل هله_ةفاضاوى د اللا اذههنال هلىلاعت هللأ هما ع (ابدأ ناكولهنال تدسأ

 ٌتانا او رضعدىف هوب د)لماش :اضاأ اسن[ىذلاوهنوك.ؤهلدملع ىذلاوه هنالنآ -ةلاءصومدخم

 ]11 اك دول ملام 5 0 (ثيداحالا

 ترصقأ)نيديلا وذل( لئاسلا هات ماف)تمال مع وع رشتلاك ةمكمح هللا تدني ىأةددشملا
 اضدأركذ أ وز هقيقح عقاولا ف ىة< ىأ(ناك ََك اهرصقركس 1 (تنسن مأةال_صلا

 ىت>) ادد_ثملوهحلا

 ةياحدلا ىأ (ةريغلاس

 هللا ىذررمعو ركب ىلاك
 قدأ هلوقب امهم عىل اعت

 اولاف نديلاوذلوةبام
 ( ىسن هنأ ققحف) معن

 ادد_ثملو هلا ةغيصب

 ىرحأو) هل هلإ !هاسنأ ىأ

 لوعفللع ءانملاب(كلذهيلع
 ىأ(نسل) هلوقاذكو

 قو( هسفن لبق نم)ناك ام( وه)هنايسن نمركنملاواهطعبا ل سوهيلع ىلاعتهّننا ىل_ص(هنايسن) ||| -. لاب 0 ءأغ هد
 ىقناكي :ملال هقلخوهم 5 ه]ىلاعت هللا احاريغ نمهنأم 6 ىطاعتوهيساكب كالذ لعق هنا ىأ ل5 ةسن 2 9 لعاعلل
 هلد وأ ىأنيسلادبد_ثولوو لا( ىسندقفإ)ن أيسنلا(كلذ نه ىتىرح ناك نأ هناو) هريغك همام 16 80 ةمالا (ٍىددعت

 ةيأحصلا ن 0 (هريغ) مو ه.لعىلا_عت هننا لص (لاسى>)هبام_تال طاعتربغن مه.كىلاعت هيل 00
 95 © اها

 رمعقيل ئالني_ف هل ابياناذهو منول ةفنيدبلاوذ و ةامحأ وق (هنعآ دنع نيرضاحلا || نمش (كافلك)
 ىدني ناديالو ىلاعتهللااسن أذ اتاقناف « هنعهل ثمر ود_صدعتسا اذهلفهتعاطوهللارك ذىف

 58 هدح 0 نايسن عوقومزاللاتلق « هقراق «الىذلاهمزالوه- .:عْك هبال ىذلاه_عواأاطد هنال

 ىأ 2 هنري (ى.ن هنا قةحتت) هريسعك هرهيدص#”و هبام-سأ ىل ماع رد_صامالةماك- 4 هقىلاعت

 وهلا ماكحأ هستمأ هل ىأ(ن بلإ)ناي_سنلا(كلذ هي راع هّللا(ىرحأو)ةءك- 2 ذأ

 هرهظأ دا ىذلاهي>و* | (اذ-هىلع) مل_ىوهيلعىلاسعت هللا ىل- ص( هلوةك)ءوحنودو>سلاك

 (قدصو) 00 (ق>ن كمكلذلك) ىرخأهداو رى هلوق (ورصقن لو سنام)

 (ةغيفح سنا و) 0 الا سف: قة هدق 2 ةمال_صلا (رصقت)) هانعمو م هوناكه مق ن-طال

 هللاو_ه ه4-قةيقح هلل _عافلاائءاو ةروص هال _هافل اأو ةيقحار ود- صىمرد_داناي_سنىأ

 : طااداسعلالاع ذأ[ ىفى - 3 هذ 00 النعسطقلاةبسنك ىلاهتمسن هل ةلآانأو أ قدر هرعت ركف 0 وأ ا لا ه هيلا لل | ابسع 50-5 هلق 9 م تيل 4 َّك اي
 (رخ هحوو) ديد_كثلاولوهج ع لاي( ىذه اوزدن زخاك ةيوغلة-ةيقحهنوك فاني الازهو ناسا ناسا

 َق افةردةملا وهذا ىلاعت هللا ىلا اهأك 0 ماا سفنلاىلا

 نايسنلاو وولانبب فرغلا نذرت (رخ آهجوو) هريصقت ىلا بني ملقءرأيل "انكي هل هنايسنيلا دصقم ل هناىلارامش جالو

 لكذاة>فىقوكالذ لك

 رب( قدصن كيل كلذ
 ق->و) هلو-ةق هلوقل

 سن. لو ) رمالا سفن ىف
 لةنمىأ (ةيقح '

 ىددةنلتلو ام

 ءاا لا تا



 نم) ءاط ندا ىنعملاواعنهءنرئافىلاعت هإوقهثمو هترو كسا هل صأو لاعتذالا اب نمةكاذملاب راقثسا نم هثد رخسا ىأ (هترثثسا)

 «ءاعىلاءثهللاىلص ىنلا ن الاف ةاشملا ضءبىأ (هناكلذو) همام قت ىفهمالك تاقرغتم نمذوخامىأ(مياشملا ضعن مالك

 لاقاذلو ةصقانةياب ىأ ( ةفآوةل ف غنايذلانال) اسما ضعب ىأ(لاقنايسنلاه_سقن نة ىنكلذإو ىدنيالو وهناك لسو

 هل_صأوةلمهمءار وةثلْثموةيقوثهانثمو ةله-همني_س (هنرثثسا) ثيدحلا اذهىفاعم اوكا

 سد: نوثدمْئةهئاف#هبم_ثفالعو َرْشَتنا اذار ودي رابغلاراث نموهواعقن هين رثاقهنمو هنروهئسأ
 هءاوحرص: من او( عاد لا ضءن مالك نم) هندلو وىمهقب هند رخةساىأ هلرهظ ىت>ه_:ءرارتلا

 ضءدىأ/هنا) جر خلا هجولا(كلذو) نارا و وهلا نيب قرقلا ل ةىنبموهو4-هلع اوصايو

 هبنثي وهل ف غىفداب عقيامو هلا نال( ىسشي الوو وس ناك لسوهيلعىلاعتهتلا ىلص ىلا نالاق) ياشملا
 هسقن نء ىن كلذلو) ريثكريك ذل جاتك ى> ةياكابةظفاحما نعل وزان ايسنأاو هيسنت ىفداب هل
 نءءابطالاهدعاذلو هل ضرع ئذلا ض ملاك ىأ( ةك آو هلق غنايسنا | ناللا) رسنأ/لاهذا( نايل
 لغش نم ضر هدام دنعل_ص< ىأ (لاب ل*_بوهاسماوه_باو) جالعاإ ةجاتحما ةيغامدلا ضارعالا
 ىقوه-كتبول_سوهيلعىلاهتهللا ىلص ىلا ناكهلاو)اعت ريسد] همس ثيحبهريغارظالاوهر ومايلابلا

 ههيزغالهنالص نعىأ(اهمع)ءاقلا ذب( لقغبالو) هلدهج وثوهيرلهتيقارملارارعدل عقوأك (هنال-ص
 ىق(ةالصا !تاكرح نع هله ا ناكامنا و) هتدابعن ءهيهلبام قي رشااه-ءاقىلع ىلوك- نأنع
 (اهتعتل غال جالغ_ث) هتانآربدت_ هن رتايلت ةدهاشعهنيعةرقنء(ةالصلا ىفام) عوكرلاودوجسلا
 رود:و(ىققحتنا) روك ذملا(اذهذإ ىسنيالووه_ وسو هيلعملاعت هللا لسصناك اًذلذاهريغب
 ترصقام) مل_بوهيلعلاعت هللاىل_ص(هلوةف ناك )» ر رةىذلا(ىنءملا)هجولا( اذه ىلع) ةقيقح
 افا اذعاذ هنا مدق”دقوهنع لتس ني هنمردص(لوةىففلخ) ثيدحلاىن(تدسناموهال_صلا
 مدقتامملعْئثهيفةغلامدب قرفلا ناو نو نتأك ىئماأىلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلد هلوةنمىور
 مال_لاوةال_دلاهيلع( هلوقنا) وهورخ آدح وباوحلا ف ناىدنعوةخسنىفو( رخآهجوو)

 مالك ىفندراولا هيدنعمدحأىأ(نايسنلاىهجودحأ وهو كرتلا عع .ناموهالصلا ترصقام)
 ملعأ هللاودارأ ةخسن ىفو(دا رأ) ةقيقحلاب قحامر وه-ٌُثمزا وهو ىلاعت هللاىلا دنسأ اذا[كهريغو هللا
 نءتوه-_دىأ(تفسن ىكلا اوزدصق نع(ةالصلا لاك ك راب نيدوك رنم ألا ريدعتلا اذهىلع

 ماسالا كرتىأ (كلذ نك, و)ناي_لاووه-ىلاىفانيال و هوادمع كرتلاهمالاك ىفىنملا اواهماعا
 مل-وهيلعىلاعتهّنلاىلص هلوةكلذ) عت( ىلع ليادلاو) هلاهدصقو ه-فندنعنمىأ ( ىدقنءأةل نم)
 ىلاعت هللا: دارا, لب دصق ريغ نم( ى.نأوأ) ادصق كرثأ ىأ( ىسنأالىفاحيهعلا) رخ الا (ثيدحملا ىف
 از هيف نب ري_سغتلادحا ىلع ىنرما ل هوهريسسف#مدقت (نسال) هلوةباهيلا راشأ همك كلذ هداحتأو
 لاغشالان مهرام_تأت يطاعتا ْء وهسأهدا ارااواذه نمي رئأوهرخآهج وهيفمدقث دقو ثب دحلا
 ةول_سوهيلءىلاعت هللا ىل_كهنايواعتيامرخأر ومأثيدحلا اذهف قد وةينابرةمكسحل هنوديوأ

 هدرفأ ل يذلا لي وطهةمالكااوةالصلا لطب هل 5 واهماا لبق هنال_صءانث ىف مالكو لاعذأ هنم
 همامتب ثيدكلارك ذلىلا عت هلا هجر ف:صملا ضرع:يملا لو سفن فيلأتب العلا ظفاسحلا |
 خلا ضعي ىهمةخ ماقملا اذهىف مالك-!|ةبو ءصأو هندعمنم هذذ: هتذرأن اؤا>غص هنعأن رضأ|

 نوكسفمذد( لةشوهاماوهسلاو)
 حسا قو نيدومضد و

 ئأ لابىلا ة-ةا مالا
 قانءالوهو لاح لاغشا

 هلل هناللاكبحاص

 هيفهديبتت قدارهنم
 علا كلذ ىأ (لاق)

 للا لص ىنلاناكف)

 افرول سو هيلع
 مدل )ل ةعالو هيالص

 لهآ الوىأ ءافلا

 ناكو) ةياكسلاب(اسبنع)
 تاكرح نع هلقد شا

 اهتانكسو ىأ(ةالصلا

 اهعوكرو اتءارق ن-ه
 هالضلا ىفام)اتادحسو

 اهايصحتب ىأ( اهبالغش
 روضح> نماهل ماكو

 حوضخو رو ريو
 ةءارقريدنو عو-ش>و

 اييناعموأ ايينابم ىف
 ف رصن (اهنع لمع ال)

 نماهرب_غ ىلا رطاخلا
 هبويثدلا رو-_الا
 لب ةينيدلا لاوحالاو
 اماويق هلعقو فا رغتسال

 نا) ىنبملا اًذ_مب لوقلا
 لوعقملاةغيصت (ىقع

 ىع) تد'ىألعاغل اوأ

 1 26022لةلىلىلىلى1ى١ى لى 2 222222277277 22525727272 222222222222222 سعب هلوقىف نك: ىنءملااذه

 مالكلا ىف ىاذملا نم مال لاو ةال_صلا هيلع هتمدعل(لوقىف) فالخا ىأ مخ (فاخإانأ ىأ(تبمنامو) ىهىأ (ترصقام
 ىويد وددخأو هىذلا لرتلا ى_ععش هم ذامو ترصئام سوه _لعىلاعت هللا ىلص هلوةناىدنءو) مارملاةقيةحت ملعأل اعنهللاو
 الذ ىلع لل ءلدلاو ىسفنهاعلت نمءالذ نكيملو ثدسن ىكلوةالصا الايك الاك ران نيمعكر نممل -[الىفا لعأ ىلاعت هللاود ارأ نايسنلا

 مئالءيلعراركمتلارثأو عضاواذهو( نسال ىسناوأ ى.ذ|اليفاحيحصلا ثيدحا ىف لسرهيلعيىلا« هل ىلص هلوق



 مالاودرملا فرك تشب ةبذك عج (هتابذك اهنا ةخسنىفاك ثيدحم ىف ىأ(ةروك ذملاماللاهياك مهاربا ثاملك ةدقامأو
 ناخي_كلا هاو راديقث(نآ ارعغلا ىن] هح رصلاىأ(ةصوصنملا ثالثلا)امنوكس ةبذك عسجلاذلا تفي لاق ثيح ىفاسما للا فالخ

 موجنلا ىفةراظنرظنفتافاصلا ىف(مهقسىفا هلوةناتنث اامم) تاب ذك ثالث الا هاربا بذك لهن هىلاعت هللا ىذرترب رهرأنع

 مهول افاد همهريبك هلدث لب لاك مهارنأ ايان: ”اباذه تاعنتنأءاولاقءايدنالا ةروس (اذهمهريبك هلعذ لبو) مس ىنالاَعك

 لاقولاهلتةي نأ ةي ثخمالسالا ف ىأ( ىتخأاهنا)لاقفاهمعدلاساهذخأ نيح ةراسىأ (هتجو زنعشالا هلوةو) نوقطنياوناكنا
 قصانيد:دج ب رعلا ىلأ ل يغم.ا مارحاها همدخأو فواملا ن مارتعا ع 1 هتمهللااهاد داو ىتج وز اهنا
 ملسو هيا ىلاعت هلأ
 ل نيحييذلاد_حأ

 ناذىداحا لاودر وام

 قدمك ان لبق

 هذه هلوةنع هلودع

 ىداوذنم ىلا ىت> ور

 لاهول هنااا ر_هاظو

 ناكامبرىتجوز هذه
 ةأماىلا قرطتنال كلما
 ناكنااععما هد دز

 هزكل 22 رشأ أن ل ه-عد

 ىف ف-صو أمك راص
 تناك أىلاسأذ: ثددحلا
 - . 00 والات [مآة-وز

 ناطأسىأ ماللارسسكب (كلل) ثددحملىفةفراولا ةءلاثلا ىههذه+ميهارباتسصقىف(هلوقو)نوةظننأ| 11 ٠
 نوداصل.ةوورعلءقونا:_دل.ةقفالث_+اذسإملا اذه مءاق ومالا هيلعمها ربالاسا- 1 هنام ز كاملا لايت نكات

 هل فصواملاهذ_أ ني>اهنءهللا ىذرةراس(هتحو نع ردم لم سدقلاىرعا نب ورع ل-ءقو نو 00 4

 ىد وزاجنا ل اقول هل: ةينأ ةرشخ ةيقن سوه .اعىلاعت هللا ىلص هلا( ى اهنا ) لاف مع دلاس و افاج ىلا قا 37 55
 مالسلاوةالصلا مهيلعءايدنالاةمصع نمهررقامىلءادراواذ هن اك اء هلي صقت أمس [يهنم هللاءاجنف ا 7 2 .

 ىلعدر وأوالصقم قاي_اسهنءباو#ادر وأ لاول ليدسىلءهدروأواو هسوادع بذكلانعأ] < 1 3 0
 اذهبك اوكلاىف هلوقو هعدارةممناتابذك ثالثالا هارب' بذك امهاوقب ثيد | ىفدراولارصحما 0 01 ا

 ةصقلصاحو نورا :ررفإك ةجملاب مهمازلال ىخبوتلاماهفتسالا ف رطىلعىفراذهأهريدقتأ اان
 اهمع هلأسوميلا ل_سرافءا سلا نس >[نم:أرما+_ءمال_جرانهن ا ها ليقةرباملا نمار امج ناةراش 7 0 عقوفنا

 ىرع- ءنم هر «ص رالاد_> وىلع س دأهي ااه حل وهيل عىلاعت هللا ىل_دلاق مث ىت-خا|ىهلاسقف 3 0 : م

 ا رد نردمفااب ا زيلامتللا6 تقتل ماله لى عااعرن حسب نا كريفمإإ ع دل اتاك وك نوت راين كاك عت لان اك تلا المال سلال وت امزنا يسع نآإلا كاريس || 0 0“
 كلذ ىذلا عرشلارك ديراب انم هع”س نأ دارأ مال« ماعم هاربا ناكو هريغ ن هاجت ىتحأ اه> وزوهىذلا

 اررانغرخامم وهوتشدار رس وحلا هزذعءاحىذلانابباو< ااذهىلعض رتع د5 وهئد ىعا ريال رابح اذا لمعة س

 ىقز ربق عتق اوللقداطملا محلا اوهوهنمايقلا هك ارداىلعر دلما يأ(با اوصال قفوملا هتلاو) هلوقب

 ىهيلعمالاكلامدقتواةنراةملاةعاطلا ىلعةرد_-ةلا قلخ ىيفوتلاو كلذ نم عقاولاوهام ةقذأوم
 همدةامىلءةدراولا مال_.لاوةالصلا ل ضفأ انيدن ىلعوهيلعل للا( هاربات ام اك ةصتامأو) ةمطخملا
 لجأن ء ةصقلاهذهىفامهيفاني رمهلاوةأ فل مهعرد صرال مالو ةالصلامهيلع ءايدنالا نأ نم
 ئذلا عيمعلا(ثيدلاىف)ةروك ذلاةخ_ذ ىو (ةدراولا) لوهرلعىل اعتهّنلا ىلع ا:ىندعتايدنالا
 مها رباب ذكملهنالاقهل_بوهيلعلاعت هللا ىلصدتا هنعىلاعت هللا ىذرةرب رهف نءناخ,كاهاور

 ةزمهلا تفي ( هنابذك امتار وكذلا) هلوقب ىلاعتهللا هجر ف :صملاراشأ هيل اوهرخآ ىلا تابدك ثالثالا
 نيعنالا وكس ةبذك عج ةم>ءملالاذلاو فاكلا فب هتابذكو ةر وك ذل ةلومعموأ ةسصقنملدد
 نيعلاةلةءموأ ةفعاضموأ ةفص تناك اذاالات اعكر وةعكر وتارة رمّثك علا ىف كرحتامسا لعق
 دماح مسا ةبذك ع.ج ىسهق < اودرقاىفاهر كي لاعت هنأل قو برغملا فاك تاز و>وتامخضك

 هلوقىفناتنا)تايذكل اكل: نم ىأ(اهئتمنآرقلا ىن) اك رصةر وك ذا اىأ( ةصوصنملاثالقلا)
 هر وسىفىلاعت هلوق(و)هنايب نايس أك (ميةسىفا) لاف موجنلا ىفةرظن ”رظذن تاؤاصلاةروسىف(ىلاعت

 اوناكن مهول ء_ تاف(اذ_همهريبك هإ_عقلب )لاق( مهاربا ايان اياذ_ه تلعفتن[ءاولاقر ءايدنالا

 هيلع
 ص رع ال نأ راب اكالذةداعن هناك لدقو تت ارخأآتافارسهيلعدا زوتةةدارز ءاعداايدقالصأ مهد نا,ثتيحأو مالسلا

 نمهووهامممزا:<نأ مهاربادا رأآوردءناكدلل انا حو كيلعىنءاغب ىقأ ماكنا ملعب نأا4 ليا“ الاقل ذلو جاوزالاتاذلالا

 ىوهاف كل اىل اها جوةراس ىثو ىذل اوهوهماهط عمي ىذلاهطانحا م. مب والجر نيرشع وةثامالتاوناكو نيمو

 ةروراةلاكرمدقلا مها رمال ىلاعت هللا نة هوهجارخا,كلارمأ ن ادعي مصقلاج راخ نما .حرملا رظنب مها باو عطس لذ ارارعمد هباهيلا

 هلخادف ناك اميلك هح راخزم رظني هبايد



 يدك ز وضح ورسك-ف عشب( بذكملا ىلعةجراعنالك) مال_لاوةالصاءيلع مهاربا تامل ى أ (مذهن اكلات كرك أ عاف)
 تالثلاتاملك-لا ىأ(ىهو) 5 نايسنلاو اطلاو وهلا نمىأ( ريغىفالودصقلا ىفالإ هيناث نوكسوهلوأ

 ضيراعملاب اب ىف ةلخاد) . -
 نعه_>ودنم ابيقىتلا لثمل_فمث ىاطاف هل تعدف'لرضأالو ىل هللا عدا اف لاققهدي تل فهد هلواغت هلا تأ اماقكلذ

 2 ىأ (بذكلا | ناك مل_سو هيل ءىلاعت هللا ىل_صهنالمة_سهنا هلوقون اطيشدالا نومتت امم لاتفةثل اثوةمنان كلذ

 ةحالذل_هأاوناكو قاباكىمق-! غلطب اذهلاةفعااط مدنا رظنيف مهمانصالهدايعأ ىف مهعم امال

 هعذرب هللا صدق مال اوةالصااه.اعىسعنمزَل د هنالا>ضا|لاوو ىلاءت هبا ل طن أمال سااوةالصلا

 زغعامافمانصالاةدبعجاح مالسل اودال_صلاهماع مها ربا كاك وث هيف :وأع رش هم رظذل م .رحو ف رد

 ةجحل اهراثك ىنىلاعت هّننا هصقاك ةحملا م عمرا يأ هرمدكت ملا دربك أمتدقنعف هسأت ل عج واهرمسك م هنع

 اهذخأ نم كاملا عنّمميا هلاق منا هناو مالسالا ةوخاهىدارملا ىتخأ هلوةناتهلعدقوزو رمسفملاهندب و
 دارأوأ اهيلعهتريغ«هلعيل كلذ لاقوأ هيوم ةباوناكوأ ريغا|ةحو كم نوذخارالا وناكم منال ل ةةيالئاوأ
 شحاوقلا نعءايدنالا مرحرهطهللانأ مل-عدقو هلاهعيبه:متاطيقهنيع دا مىف هلدن راحت. سلات

 اعايئاهد_هدهنح مك2و فيطل بدأه يفتايذك نودم_هارباتاملك هلوقومهم|ةمدايااعمههزنت

 ةالصلامياعءايدنالا همارك المارك الاب هلءاعد( هللا رك م داف) لاوث ارش. انأيب و ثيدحلل
 مالسلاو ءالصل !هيلع مهارباتاملك ىلا ةراشا (هذهنا) همني هيفاسع مهتاماقمولعةفرعجماللاو
 نم )م ربع قالو دصقلاى ال) اهدعب وةودنلا لبقهنعممصعملاعتهّننا نال( بذكلا نءةج راخاهلك (

 نءعون واااو ع رصتلا فال_خوهو ضرعتلا نموهو ضرا «ههعج و ميملارمدكب ضرءءلاقو

 تاةناف د مدقنك نيينعم للا ىخأ هلو ةكهدارم فال خم هوبا ملكتي نابي روتلاك ةياتكسلا

 ناهربلا لةنتاة «رهاظاا نءلودعللهجو الفاهمنج وز هلل وة نايا كلل اذخال دأ ىخأ هلوق
 تخالان ام ميد نمو سوحما نيدىلءمهنا لءمال_لاوةال كلا هياعهناىلاعت هنلادجر ىزوانبانع

 دقو ه-:يدىءاربالر امد وهاذاف هنيدى .دعتعباملأحلاهرع-غنم امى ناكاهوخأاهج وزتاذا

 مالسلاوةال_كلا هلع مهاربأ دعب وهو تثدارز نيدةيسوملا ناب ضرت ءاودريغ ماو لاذ ىذتر ١

 ىفىأ(ةودنمابيفىتاا) ل_هامةتافارخم يقدازو هرهظأت شدارزاءاو ميذق نب دهنأب ث دجأو

 خم: |اذاهن :حادنأه:موةه_باوةدسلا ةحودنملاةديبعوبألاقو اه>ارحىف مل اتحدتنانم

 حودلا نمهقاةثشاوةدئاز هنون اعنا حادناو ةيلضأ هنون نال: ديبعىفأن م طاغوهو هيفةغل ىحدناو
 ةعسى ىأ(بذكلا نع) سوماقلاتحاص هيةهاطخو ىردو< اهيفدعت لوقأى متاةع-لاوهو

 هادعاذلو صلختلا نع ههنوضهناتءاعدتوهيةبذكالقد دوهنبذكلادمعت نءينغباملوقلا

 ادتسمدرفملا ب دالا ف ىراخملاهاور بذكلا نعة-ودنم مالاك-!| ضإ راعمؤ نأ ثيدكلاىفو ندد

 اعودرمة داق نعرخ آى. رطنهىيبااو ىلاريطلاه ب رخأو هنءدللا ىذر نم هه > نب زار عىلع افوقوم

 هللاه_حر ف ةصلاراشأ ثءدحلا اذه نايسىلاو عوضوم هنا فاغاصاا لو.ةبةريءالف ىقارعلاهنسحو

 (ن- لا لاف يقس يفا) هن ىلا «ت هداك امرفمالسلاوةالدل هيلع ريهاربا ىأ( هلوقامأ) هلوقب ىلاعت
 ىف(مقساس) ىلا (هانعم) هنةباو<لا ىفءاملعلا نم(هريغ) هجرت تمدقت ىذلا ىرصإلا نسملا ىأ

 05 |وةه :موهئعةح سو

 ىأ هيحدن الفالبذ

 هن رشنتو هيعس سوال
 نرقو ىلاعت هلوق تدارا
 ذوخامادهو نكدومسىف

 ديءعىلأ ثددح نم

 نيذ> نينار عن عوربغو
 ضيراعملا ىف نامعفرب
 بذكللا نعةحودنمل

 نمصارعم م-جوهو
 َذَدََص ص رعتلا

 لولا نم حب رصالا
 فد_صةةيقحلا ىف ىهف

 الزي .اهير
 هموةةدناكمنمهضرغ
 قةحألا مهمهازلا 9

 ةانضرعو ىلاعتهللاتاذ
 مالكلا صن راغذمب ر

 ةءاكبلدرلا ماكس نا

 سيرد 5 نمر هظن

 ناكدةورخآ ئه ةأرعو

 د-:عنوروت فاسلا

 ْدَعْدَدَو ووصل اوه لا
 ىخنلا مهاربا نعىور
 رادلا ىف هملط اذا ناك هنا
 هَ راحاللاق هه درك نم

 ما>سملا ىف هماطأ هل ىلوق

 هيلطاذا ىدشااناكو

 ا 171151 2 0057101071005 1257 بت تع ع سس ساع صصس سمج دست ع عك ع حط مم 7 2يبو 2207-2-72 ةرئادطت ههركي دحأ

 بابنم(مقساسمانعمدريسغو) ىرصبلا ىأ(نسحلا لا ةفمتسىلا هلوقامأ زانهه سل ىلوقو اهيف عمبصالا عضوي راجال لوقي و

 حصفأ ل والاومركوح رد



 هتمأيداغتىأ(جورخلانههلوُارذد ءاف) هللب أثموم# ةسل فر عمئأةخوت عمو ارااذيذد#ب (كلذل ص رعم فول لك ناىأ)
 فاختلادارأدقوانعمجرخافانديعادغن | مهكلمهيلا لسرأه نا ىور ل صن رعتلا(اذ -مب) موعامتجا ل ىأ (مهدي .ءىلامهعم)

 باغأ ناكهنالنوعاطلاو دو مقسلل فراشمىأمق ةسأالا طق عاطاممجنلا ١١4 اذهنالاقنم - للا رظنتم مع

 نو* اوتاكو ههباقسا

 هما 9 رقنك ىودعلا

 لديقو) ه:ماوصلختو

 نهىلءردقأع مقسل

 م-4 ضرع ىأ ا
 ارانللافد- هناك نمنان

 مقسوهفاي د أر المال اضرغو

 ٌبوملان مهيلع :ردقاع

 تامال_جر نا ىوراك

 0 تامل -.ةفءاق
 ىنار-ءا لاو حك

0 

 رذةءاف) ضرملاومةلل ىأ(كلذل):ارلادد_ثملوعفم مسا( ض رعم قول لك نا ىأ )لبا
 مهعامتجا ل غمهعمهج ورخ مده مهاردعرك ذىأ( م هلم :)ل- ع(ىلامهعمج ورا نمهموقل

 نا ز ودع و لاما ىفةةيق> ل عاف ىدقل عت ؟واهيلا مهعمهج ورخ :اودارأأال مهمأ“ طم مهدايعأىف

 اذايذكلا نع جيورخللالسط اغا موغل طرت_ثءاكاةد رقلاو اراحم لمقتما ا دارب

 اهمدعوة نب رقلابوهامازاغاو بذكلا نعب قرغل نال ث هيو لد ,ةاكاعرشه يفقد مهنافهاوث
 رئاكو نمؤ-ك دماو 2| ءامسالاب ق>لم ضد رمو مةسنالاقي نأ ىغبني ىذلاو ر رضلابهي اغذوعب هلاقاخ

 ىقوممةستوملا هقنعف نملاةهناففاشكلا مالك رهاظ :وهورك ذام.فةقيقحوهفنامز هرب ض* خالو

 ءادةمال_ىلاذاف ىدحصتا 2 ادها»ةماللاب فر توعدو ديمللاقو ءادةمال ساب قك لثملا

 هأوق ىدم اذ أهنمو هةنعؤتوملان هجرت | ىارعالاتقف م ء”وهو تاماولا وها لجرت امو

 ةقيقمملالصالاو ز ز احم هنا ل يقامهيلعدرنالف طاغْغامكلعأاملةقاف 5 ءاربءاد نهد سادت

 قاعتموهفاذهبةخفن قومد_ةئاك اذه :رمالاو أبا وجا ىأ(اذهوز مقسأ سهانعم هلوقهرغىذلاو

 ميةسدارأنا ىنعي(توملا نمىلعردقأس؛مب م.ةس) لو دقرب رم ؛ةءلاحتل لاق ليقدقو ىأ(ليقو)رذمعاب باقلا مقسما ليقو)

 ىو 2 و (هدهاشأ اع

 ) رك نم) هتدهاشاسع

 (6 ةانعوز دحالا تزل

 قكاو قب رط نع ليمان

 لاق( ليقو) بدالاو

 ىلا تن 5١ هنال ميكس

 5 ل

 اماق) م وأ هل( موأعغم

 يتلا (هيرابعب ردحعا هآر

 هرهغلو هعولطدنعدي رثعت

 ىأ(اذه لكو) هّتلاحف
 0 والا نهر 1

 ىأ(بذك همق سدأ)

 حي ربسخلا ]رص
 ق>لوق ود ىأ( قدص

 (ضرغ لب لس ةو)
 ىروىأ ءارلا: ديدشت»
 هنجحم قس هلوقىف

 عقتمدعب ىأ(مواد
 فعضو) مييدلهنظعو ه

 كلذك ناك نمومتم ءاقلا صضارعالا نمض . مولا وتوملا نهدبالهنأ نمهملعا ركفلا لو ثم نب زحهنا

 هيلعيىلاعت هللا ىل_صدنا مدقتإك درواذإو بءللاووهللا لاش ىف ن وكب الو دايعالابح رشي نأه.قمادال
 ىروثاندمسامم م «متلك |ام نو ملعتامتوملا نم مئابم .اال_عيول ثب دم اىفو نازحالا ل-صا ودم ناك حلسو

 ىقو(هتدهاشاع ملام ىلقىأ(باقلا مهقسفا) هانعم(ىل 5 ولاد دا 0 ةالصلا هيلع

 ىأ(هذخانىحلاتناكلب ليال قم لوبق مدع ولطابلا ىف( مدانعوو رفكو رفكن م)ءدهاش[ة حسن
 4 ماس 5 - عولطدنع) هن هريس وهيدخأ اهمأاك ىتده2 اع 1 وخل دومال_بأ ١ 0 درعت

 8م 4(ردتعا اعلاطمجنلا كلذ ىآرىأ(: راماف) مة سى الا موجنلاىق هر طذنرظ *لاقاذلو مم وأ

 باوميلاذ_هومجنا كلذ علطاذا هإص رعي ىذلام هدف نم( هتدامد موعممهدايعاروضح ماعد

 درو ىثىهن روبلاو صنت راق رتل دب ور ع رخل ارج> نيا لاقواضن [ىوونلا» رك

 دارأهناهبطاخت ميهوبو د عبلاداريقد يعد ىت_ءموس رقيدعم لع لادامرك ذ: نأ ضد راعملاَن اب

 قرفلاو نك ملمةسو صرم نامزق هنادا رملاوالاح ل عشلابرمةسس هنأ رهاظ نال ذك اذ ادهو سي رقلا

 هرهاظ نعهفرص ىذلا لو والا نم» رك ذامىلء(اذه لك و)رب رب دن نأ :رهاطل والاباو 42 نمب واذه نيب

 هامسامئاو عقاولل قباطم قداص ىأ(قدص حج ربخوه لب )له هرهاظن ممهوتي اك (بذكه يفسنلا)

 ىق(ليقو) ههسيلع ضارتعا الذ ةةيقحال» رهاظ نم عماسلان هذلرداءءامرامت ءابكن دحلا ىفابذك

 (هتجح مقس) ضي رعتلا نمةددشمءؤارودم روتلاو صب رعتلا تي رطب هلا ىأ(ضرع ل؛) باوحلا
 امهعضو) هللا اريغهدابع فم ملع هحادتدا ىععدل جم واعتمادها كلا هيا فدو

 (موجنلاة-هجنم) ملم هتساقادارأ قع ليد كس ؛ مملا قد 'وهللا دم >ون ول َن ه(م-فهنأي هيدا رأ

 اهميظعت دوا د ابعب ىأ (اممنولغتشا اوناك ىتلا)هنغلاعت: هللا هد دقأك ىف راده ل اقذامك وكىأ رام

 لالخؤىأ (كلذ ىف هرظن انت )مالا اوةالصلا هيلع م هاربا ىأ(هناو)ا ماارو مآل اداخ-شاو |

 6. 2 ةرلطا , وهو نيخملاا هت 00 ١ 0 وأ :ااةهح 0 زاأم

 ا !ناك)مالسلاو ال هلا هيلع هاربا ىأ(هناو) هنن رايز رام ضر هتجحمقس ضرفو



 فعدصو هثجح مك سل ل مدد( هلاح ضرمو هلاب) ريغت ىأنوك سك من و نيدحَشب (مةسلاحف يأ عدت دة هاقمسأ ل وز

 (هناميا فء-_ضالو) هناش ؛ |نقس لد ,.(وهد شل مالسا اوةالصلا هيلع مهارباىأ (هن .)بلقلا بعت نءازاجمامةس4تظ وم

 |18 (هرظنمةسو مباع هلالدتسا ىف) هنأيب ىأ(فعضهنكل و) هناهرب ةءاس لكى و3 لب

 !ةمهرطاني اميقل_هاثلاو ركفتلا ى_ععراشظنلاو ىم ى:عع ىن عجنأمدقنو ه هرظن

 مهقش ل_هذ هنارعخ( لاح ضرعو مكس لاخ ىف )م4 مز هلم اد ةماقاىأ (معلعهس بح ةماعلا لكوا

 اهنومظعي وموجنللش ارعث أح هلانوي_شاوتاك مهنا ىعل هند وهسقن ضرع لزمعا+دئاف مدعل هثحح

 لهي مل هاومهد>>نأ اوابيةمهداق“ عالاطد ادا رافاهداصر اوموجنلابههملعلاببنولغتشي و

 قنسخأ اذهو * ةراحأب ىعمس ف ىنعا انا » لاقاكم ماض رعت هسغنل هس لب ادب ام كلذ

 هيلعىلاعت هللا ىلص ليلخلا ىأ (هنا عم)هتيلهاهتي . جديهو هبضغإ :الدحو ىلعدعي رعلو معلم الا

 هنكلو) ةقيعضأا ةلدالا ىلا جانت ىت> ( هناعا فعضالو) هير فك شهنم عقب مىأ(وهدشل)لسو

 )م هرظنذ مقسو) احزو همه4اتيكناثوالاو موجنلل مدابعلاطبال(ميرلع هلالدتساىف) هلاح( عض

 لاقي) لاق ةغلرك ذاعل» ادلا فاصتا ةدص نيب مت م ماعاهماقأ ىتأاهتدح متت : ل ىدهنمه هرظانامىأ

 لد :ةولوخد مفيعض ىأ (لولع) ليلدو رك أ ) رظن و أ راج ان تسول ل

 وهوللعلا نموها لوا_هملاو ل عمباوصلاو نيث دنا ةرأ. .ءىق تءقوناوةنو->امةرامعلا :دهنا

 اكل ءقمن ءلوءفعاونغت مدعي !امهتابدرو 3 لولعم حارلاب ل هتممن' اك د هلوةك ىرخأد ءبةرهررشلا

 ن هنا ىوونلاو حالصلا نيالوةفركحملا ندرك ذوهب ونن هنح رصدقودو هو وفى اعتهللادجأ اولأق
 ءاسبلا ( هلالدتاب) هيلع نموهسقنف قلأو (هللاهمهلأىت 0 انهحارشلا ضءدامهعس ناودود م

 هصنام) هلالد ساب قاعتم(سمشلاو رمقلاو سك 1 !اب) هجاجتحا ىأ ( مويلعهّتجح ةكو) ةيدبس

 ل دادلا فعض نم مز :الهنا ل_صاحماو باكا اًزهىف هحاضتا و(هنايباتمدقو )مهلا لو عقم (هللا

 ل_.ءلدةماقاىلع :ردةالوه و5222 44 ةمشالنقبب ملسلال ةعلاىذ ر دصحلش دو ىلد ناعالا فقعضص

 ىف ساغلا ناعدقواهريبك [ كرتواهرسك( ىتلامانصالاىف ءالسااهياعل يللا ىأ( هلوةامأو) هيلع
 ةردقالو لعب ملمأ :صالارممكن اىأهنال اكاو(ه هنأالا اذه مهريبك هلق لب 4 ءلعئاملاقو رعاك هقنع

 قلع هناف) هلاو أ ىف موصعم سو هيلعيل اعتّتلا ىلصءنا عمي هج نم عقاوال هل اخو يف لعم لا ىلع هل

 قطن «ناكنالاقهناك) وهذ نوقطني اوناك نا مهول ساف هلوق ىف (هقطن طرمشب )هرك ذىذلا (هره-خ

 موتو مانصالاةديع(هموةلتيكبتلا ب رط ىلع رخا هقطن مدعب هماع عم هلافاسماو (هلعفووف

 مه ليه هيفنمه_سفنأن ءاوعتداوردقوم:ْيءىلءردقيالو وطن ؛الاداج نودبعت هيك مكناب

 ع هلدج والانهسكاوكل اركذو عقم .الو رمضبالام و4 جم ظعتل مواز روتسأو

 ىلع اه شح : و هواهمد_ةعايطرم قدك نالاهك ةوءاا مضد 4+ .ةىاخألو)همدقام قدصإك (اضيأ)

 ناىلءاينمهاذ-ه قمل في سوانا الع يح هداضالاب لاحم صرفوهو صرفلا ليدس

 وهام همد_ءوديقلا ة>ئامذكو اهقدص د يقي ةذيقملا لاو طرش 21 يهدي قم هب هرم هجم ب اولا ةلج

 هنعراو ةيلجلا وقوف ةيضقاه هية يطرشل نال فأل عر لاو ةيرعل لها كلم

 لاق نات هريغ ءولوطملا ىئاو>ىف دعبل هلاقام ىلععأني اذهناف ليق[كهءاوج وط رشلا عوج

 ىف هللا عت ىةدملاهققح[كدحاو امه أمنافةلملاهذهىف زييةطةملاوةاحنلا نيب ف الخال هناوديسلا

 افش ١7

 مهلا هواه رك

 ةميقسةي>>لاَش 1 (

 ةغللا (لول_عمر ظنو

 لاعموأ ل غمىحمصفلا ||| (*
 لوتجالصا |نبا 57 ندع

 لولغمنيث دغاوءاهققلا

 ةيبرعلا لهأ دنءدودرم

 نحم هناىوونلالاقو
 كا تا

 نوامعةس نوملكتملاو
 تدلوا ريشك ل راعملاهظعل

 فورعملا نالةقث ىلعا مم
 ل_ءموهق هلعأ ارهاكا

 ىلع نوكيناالام-هللا

 قد وسهلا بهذام

 لوح_سمو نون< موق
 هنلنح ىلءااخاحجم انم

 المعت_س مل ناوهتالسو

 امهتع ءانةةسا مالكلا

 نح اودرأاذأو تلعفاب

 لصح نول وةيامافلسو
 هل-سااو نوذحلا هيف
 (هلالد تسال همف أ ىت>)

 ةحصو) مهمدل حاولا ىأ
 بكوكلانمهيلع هتجح
 7 موو
 ىأ )ىل أوت هزياهصنت م

 ةلحد ةقو ه--رصام

 ثوح هاكح ىأه ع 1 ام

 (هانمدقو)هنايسرك ذ
 انمد_ةدقو هخسن ىو

 حضوامكأ:( هناتي)
 هناف) نو ةطابإ اوناك نا مهولاساف ىأ( هن" الا اذه هريبك هلعف لب هلوقامأو) هنادرب 9 هدحد

 و-4ذ) قطنيالهنايهملع عم( هل عفو ه5 مهريبكى أ( ىطني ناكن ١لاقهنأ 3 )هريغ عم(هقطن طرمدد ) مهريمك لعفب ىأ (هريخىتاع

 يضنال هراجحو بك اوك ةيهولا قد ماك !!مهعزودسافلامهد ا رقتلاو خيبوتلاى[(تيكبتلاى ب ركل

 الصأ(هيقفلخالو )اذ: قدح وىأ(قفدص) ىععملا اذهبل اوعلا(اذهو)اهاب امد ابعواسف مهميظعا وعفش : الو



 م هتعمىلاعثّشاىذ ره ر رهىلأن عْنزاخيشلاهأو رىذلاىأ(ثيدحلا 5-3 قئيبدُقف ىتخأ هلوةامأو)

 ١ هرك ذم ها ربابذك

 ةخحاسن قولت الاقو)

 ماسالا ىقىتخأشدا ف

 ىلاعت هللاو قدصوهو

 (ةوخانونمىااامنالوشي

 تناك امنا ىو ردقو
 دق هذ-هلئثموهعش ا
 تسلا تخالا املا
 (اذ ه تاقزاف) اضأ
 ىنلا) اذ-هةةخسىفو

 ا ىلاعت هلأ ىلص

 ىأ (اهامسد قه نو

 ترلكملا تادلكلا

 يذ_5كللاقوتابذك (

 تابذك ثالث الا مارب

 ةعاكقل ١ ثيدحى لاق و9

 ىل_ع(هتايذك رك ذو

 نع ناخو_كثااهاورام

 هللا ىذرةربر سه ىفأ

 ىوهفهيلعلادوأ طرشلا باوج مهريبك هلعف هلوق نا ىذتقي هناالا هلعاذه سدلو بيذبتلا ىثاوح
 هلوقىف اكد املا ؛ ةردصمةضرتعمةل جمهولاس باف هلوق و هانعم

 اردقاملك قأ,فوسنا # هعقني هرم لعفرلءاو
 لعفلا ةم_تنبهدصقنا ىنه» رهاظلاوهو رك ذا ارظنربغنممالكل هديب اس ناب هنا لا ةيدقو
 مهفنأىلامهعوج ربةجحلا مومازلا نمهدصقام غسلت هب كما اوءازبت مالا مهريبكل هةمرداصلا
 اهالوأاذهدوجوةن "الا قو ملس لق عن اطر تر ال ىذا لطال نوسيا هبه ره رظنو
 فاثكلاىف رظنافابيلعفوتولا تدرأ نافىلاه:هتلادجر ف:_صملادلعرمصتقا اذلواهم_سد>أو
 هذه لاقثاّمع هلاسن يح" - وزذخأدارأىذلار ابجال مال !اهيلعليلخلاىأ( هلوةامأو )هو رمث رو

 هأو رىذلا(ثي دسحناف) لول ءانبلاب( نيبدةف) بذكب اذه سبل 94+ :ماهصلخت ناةدا رال(ىخأ)

 ىذلا ىلا نيدلا او( مالسالا فىتخأ كن افلاقو) 4 ةبذك الهنا هنعهللا ىذردرب رهىأنءناخيشلا || 4

 ١ ازاحتافصلاقةك راشملا ىلع ىاطت ةوحالا وى-فق ةداصمالكىأ(قدص) اذهىلعأ وهذه: ه«.لعاناك

 اذهو(ةوخانو:موءاااا)نآر ةلاف(لوةيرىلاعتءهّنلو ١تبنلا ق ةكراشملا و تةراعتساوأ الرع
 دقوهو هلذخالو هماظرالا_بللاوخأل- بلآ ثب «دحلا ىقو نيدلا فةوخا ىأ هنس>و هقالطا ةدك ىلع دب

 بذكلا نمو *هيق سل ادهىلعهنا (تلقناف) اذه ةمئمدقتدقوةيفر عةقيقخ هنا لق ىح عاش

 هيلع مهاربابذك,مل لاقوتايذك) اهنااه ماع قاطأ ىأ (اهامسدة لو هيلعلاعت هللا ىلص ىذا اذ هف)
 ىطرةلا لات ثيدح راسن اشف ةدحاوو هتلاتاذ ف نيثنثا لمىقو (تابذك ثالثالا مال لاوةالصلا

 0 تقئلي الف سدقملاهدوج - وىلع تاذلا قالط ا زاوج ىل ليا دهيقوهن قولي اعمزتااهدو> وهللاح اذ

 هتالهدعيلاماو ىل راذه مكوكلل هلوق ةعبا راو عد رآاما ىور ولاة مثهلماتفنيمدقتلل نمدركسنأ

 (لاقو) ه5 كدمدت :وهنر رقام اني اذهوهيفم الكل مدقتو ىبتناف لكلا مدعوة اوقطلا لاح فنك
 لوةموه (هنابذكر كذيو) ةمايقلاموسانال(ةعا5 ثلا ثيدح ىف) سو 4 لع ىلاعت هللا ىلسص 3
 آت ور لوقشدبخز ام ىرتالاك رههلانل عفشاهليلخو هللاىىنتناهلنولوةيومالسلاوأأ| ؟ ماك لهنا :تايدح هالصلا هيلع مهاربا نوثان مهنا هذعىلاعت هللا ىذر ةربره ىنأ ن عنيحيههلا ثيدحىفامىلا ريش: لوقلا 1 0 تانك ,

 ىلا اويهذانهرك ذي و تابذك ثالث تبذك تنك دق ىفاوهل_ثمهدعبالوهل_بةبضغ:ملابضغمويلا روض هنز وص م
 فال ىلع لديفهنمايذك قواذه نايم .ال ا اوةالل كل هيل ءهسغن ىلا ح رصدقف ثيدحملا ىريغ م ناو بذكلا

 بذكيملإ_سو ه.اعملاعت هللاىل_صهلوةىعمىأ (هانعذ) هلوقطرشلا باوجواعياس_:اةام سفن ىف ىأ(نطابلاىف
 )ن طابلا ىناقحناك ناوبذكلاةرو ص هيرو_صمالكب - بأ هنا) م هي
 (تاملكلا هذسهالا) رداظلا ف ال_ةوهامىخان ةيدارماوأه-_سغن :قدر .ضأو ءافخأاممدارأا ميةسىفا ىهوت الث اى
 ناكاو) هلوقبةءاقشاا| ثيدحف عقواسعباو < ىلاراشأ مث م دقتملاثالثلا ىهوةروك ذل 00 0
 امممدوصقملا(اهتطابفالخإ اهم ددصق اس رظالال.ةةروكذملاتاماكللا ارهاط ىأ(اه درهاظ ُ 0 0

 ىقو (اهبهندخاو «نم) هيلعهمالسوهللا تاوملص( مم اربا) فاخىأ (ىق وهسال اع ءاسوانمب مك قدص هناف 5 1 ا: |

 ا م مص ىملاب عدصن نا هيلع ناكهنالا مدس هّمءا فسد روأ اهيا ءةقاعملاوأةس عملا ىأاهس 2 هذخاوءةخسن 5 3 5 0 '
 ايذك ىمساعاو بذك هنعرد صر لهنا ىلداحماو فاناذا شو ىتةثا لاقي ضر رعتودد روتريغنم ى 0 1 53 1

 هردق هلال كلذ مالملاوةالصا هيلع هاربا فاخاماواوعماس ن ماهي لمألاىلبقةرابعلا رهاظرأ عاب 5 0 00 0
 نعالخق ب دكت ااهمفز و "لاح قه وحول _ثوو رمأل وأ كلذ ناكوهنمت رد 00 ءايدالاناشولعا(اب)

 هيلعدتلا لصانيدنا تم سما هالتك تكامل اف 02 كن
 ...- دب مصل اا جا سن كه سوسة لقا الفلا اج 90151301 تس فاظظس اقتل 8 7



 [هرت_سرب رثوىأ(ةوزغدارأ اذا اسوهياءىلاعت هللا ىلص ىذلا ناك )كلام عك نعناخيشاهاورىذلاىأ (ثيدحتاامأو)

 رتسىروليقوهنيعبصنوريغ 1١١ لعجوءءاروئثلالءجدن اكوءافخالا ىهوةي رولا نمءارلا ديدشُب (اهريغب ىروأ)

 ثيدحتاامأو خسن ىفوهنءىلاعتهتل ىذركلامنب عك ن ءناخيئلاهاوز ىذلا(ثيدحما)وهو سو |
 (اهريسغ ىرو)ةنيعم ةوزغا ارقسىأ (ةوزءدارأاذ ا)هنداع(ملسوهيلعملاعتهللاىلصّنأك) هناووف

 ءاروهل_كقام لعد هناك اديعبالا محا لمص و دام ف الخ هنمرهظ»امل وق. نأذب روكاواهتع

 ىفاخ) هلاقو هلعئاميف ىأ(هيفسلف)اهري_غلسهذب وةيدانوقدرط نع لس ناكفمادبأام
 هيلاهجونوهد_صقا ىأ (هدضقل)ءافخاو (رتسوهاسما) هلوق فبذكك لذ هاوق فس دل ىأ (لوقلا

 رذح اذ_أو ةمهيامهلرض#وهلدعةست ناهرذت<ام عقدل هاتيالثل ىأ(هرذح هو دعذخارالثل

 ةهجىأ(هباهذهجو مكو) الامة غالبلا نم هيفو «رذحاوذخ ىلاعت هلو ةىف نيباكر كذا عةرادع

 ريغ( رخآ عطومنءلاثلاركذب) هلوقب مكءلاو ةيروتلا نيب وىرو هأوق ىلع فطعوهو هد-صٌتم
 سي رعتلاو) هلاحوهقي رط نعلاوسأاب رخ ؟الاعضوملارابخا ىأ(هرابخا نعش. ءلاوإءذضقىذلا
 وأحئاو<|ءاض ةىلعا ودي عتسا ل_ىوهيلعىلاعتهّنلا ىل_دهلوقل ه.ددصقرتسل هريغنود هل( هركذب

 دارمو ه:هفالد وأ عقاولاباح رصن( اذك ةوزغىلااو زهكت) هءادكال(ل اوةيهناال) نامتكلاب ؟>ئاوح

 (اذهف)اذكتل نايب(مد_ص ةءفالخ) هلاندصةوانهج ون ىأ(اذك عضومملا اان هج و) لوي (وأ )هل
 نودص» رعتلاو ةيروتلاهنم عقواسمناو لبو هيلعىل اعتهّلاىل_صهنم عقيملىأ( نك,ل)هلكلوغلا
 هلزهجتلابمريغلرمأالو هلمهجوتب (ربخ هيف سدل) هذ_صةمرب_ نع هلاوسىأ (لوالاو) هبي رصنا

 ريضالهدصةمريغل ماهباو صد رعنوهاسكاو عقاوال هثقباطم مدع بذك هل ضرع: ىأ (فلختا هلخدت)

 دق و5 هلاو-أ ن متل غالاوهاذ-ه و اولامحاهانعم ل 0 وهم زا ول وه راهح راض>ابسهاتلازهجل ا وهيك

 أهريغب ىروالاةو زغد رب _توهيلعىلاعت هللا ىلص نكي ل ني> يحصل اقدرو(كهذالخ لاح ىذتش

 مهريخااهاو هايل اهرعأ يمل الالة رثك ود ءوذيعب ناكمىلادب دشرحىف كوم ةوزغ تناك ىتح
 لبقءرمأ ل وأ ىنرثك الارا ةعاب وهفاوةلدك نيذلا ةثالثلارمخهيف ل وط ثيدحىفاكدي ربئذلا هج وب
 ضارتعالادربالذ حتؤلاةوزغف ةكءارئاس هنا تو هيلعىلاعتهّنلاىلص . هرمخأ ذو نيملسملاةكو شوق
 مكى هيف ىلا شذ !ناكناواوزه<ت هلوقو ل-.ةأكاه رصد ىر والاو ورغد ربالناكثد د>ىلع

 ىفاه-:هدارملا ةانعفادك ص رآلا وزهدت هلو5 نالربخا نمهنمضتام راه ءاكلذهيكىتاشي هنال مه و

 ١ اوهسيذك| !نعمال_ىل اودال_صلامهيلعمايدنالا ةمدعىلعالا وسدر وأم رهاطظوه واهلهأوزغاس

 مياكلا(ىءوملوق ئعماذ)هررقامىلءدرن ةهش نع مهوتياسعلئاسلااهيأ( تلق ناذ) لاقنادعو

 اذهى ص رالادح ولع( ملعأ سانا اىأ) هةمأ نمةعاس جهلاسىأ( ل دق 9( ممسوهياعهتلا ىلص

 ةالصلاهيلعىسوم(لاقف) هنعىلاعت هللا ىضر نارفس ىنأ ن ءخيحصلا ىفىورت ثيدحل ااذهورمصعلا
 ةالصا !موهياع لس 1 !نماويلع سدل هناي هملعل عي ص رالادح وىلع نم( ملعأانأ) هلاسن !مالسلاو

 ىسوم لاق ى>سا نيا ةباور ىفو كم ٍلعأ رالا ىف ل_ه ظفلب ىراخبلا ىفو هلم موه نم مالو

 ىقن" كلو ملعأ هنايمزحنا نايس ىأ ةياور ف نال قرفنيتياورلا نيب ولبق ئماريخ ضرالا ىفعأام
 ماك ةاواسملا ننديفيهناتملعدةفالاو رهاظلا تس ىنعد ةاوا.سملا لا هّدحا قبيقهرمغ نع ةيملعالا
 ماكلا وهل ة صقل اهذ-هىف روك ذأ ا ىسومنارابحالاب هك ن ءىلاكبلا فون هاورامامأو ردت

 امهنعهللا ىذرس .ءنيانا ل يقدقف فسوب نب مثارفأ نباش:ننىمومل:مزعل اىلوأ نموهىذلا

 نايهرتغرهظأو هذصقم

 هديربال قب رط نعلاس
 ةالصلا هيلع ناك هناف
 ةيحاننءلاس مالسلاو
 ىلا جر و اهعي رطو
 ودعلا دخارالثا اه ريع

 فلخهيفسلف) هرذخ
 رت_ىوهامعاولوقلاى
 رتسة> سن قو (هدصقا

 ىقوةناضا ايهدصقم
 ةغيسصن ري رخآ

 0 محمل عتاكلا
 هامل ود قدا أ
 لإ هرابتشا نمافوخ

 رسك )م رذحوود عذاب

 هبسارتحا ىأ وأ

 هجو متكو) :زارتخاو

 ىو ةناضالاب (هباهذ
 ىماملا ةغيصل ةخسن

 هجول مك ىرخأ قو
 هذصقم ةه> ىأ هراهذ

 ركذب) هبلطم قي ردطو
 عطوم نغ لاوؤسلا

 (هرابخانغثحبلاورخآ

 عضوملا لاو->| ىأ
 ضي رعتلاو) رخ*الا
 هول كلا ىأ (هركذب
 هدصقم رصتلا مدعو

 ىلعاونيعمس ادرودقو

 نامتكلاب ؟>ئاود ءاضن

 برا حيماا قو
 لوي هناال) ةعدخ
 اذكا هو رءىلااوز_م

 15 52 تت ص م7 وصوص ع دوب: د حمد و2 تس 6 دم ع دعم حم عج وحر جدع سس بج مج د سا سل

 هسءلعهنمنوك»نار وصتنالو( نك ملا ذهف)افلخ نوكيل(هد_صةمفالذاذكو عضوم ىلا )اندصق ةهىأو اولا كم( انثهجووأ

 لوقلا نب ذكبلا هيلع برغي فالخالا ىأءالا مضد( فاختا هل خدي ريخ) هيؤسل ضد رعئلاوهو(لوالاو) مالسا اوةالصلا

 منغ يلعوانب(لعأ ان[ لاقف ل عأ سانلا ىأ ل د. دقو مال لاو ةالصلا هيل ءيموملوق ىعما-ةشاقناف)



 هشاوانا لو وأ لءأىلاعت هللا لوقب ناب( ىلاعتهيلا ملعلادربلذا) صوغيمل وأ كلاته ولا ظني ل ثيح(كلذهيلعملاعت هللاس م عق)
 هللاىأ(لاتهينو)الوظمسعك نب ىلأن ءناخي_كلاءاور(ثيدحملا) ل-ءأىلاءتهّاولوقبمهتب وجأ ىقءاملعلا بدانانه نمو لعأ

 رحب وندرالار < وهىل.ولالادو قريشملا ىلياس#مورلاو سرافرحن ىةلموهو (نب رحبلا عمجعانل دبع ) ىلبةياور قو ( لب ىلاعت
 ىلعتنزأوهملءتاليلا عت ها« ثملع لع ىلع ىلا ىموهان ثيدكلاىفا !مولعلا ضءدىفىأ أ (كنمملعأ) هريغليقو مزاقلا

 10 0 م تدم ا تدسس وجو تع جب ممعع معطل مت ومصمم تمص تلاع سيم ومص ع هع عملا تدل ءاال”ةلالع
 نعماقلت ابعك نالثلذ لاقاماوهرع-غو فاشكلا نءمالك هيأ و هللاودعب لك هعمسا!لاقوهدر 3 0 مع

 دعو هللا هله أق -1وق بذك هنالراعتساوهوأ مهرفكل هللاءادعأ هوباتكلا ل-هأ 00000 0
 هتاعوزلا ب

 5 9 1 : ا 3 1 0 هللأ ىد ع

 هللاىلاىأ(هسيلا]دثنّيحسانلا لعأ ىنعأكلذل( مل-علادريذا) لعأنأ ءاوقىأ(كلذ) ب: بهمالو أل ايت 0

 رضاحملا عم ىيدوم ع.جيف
 مالسل اوةالصلا امهيلع
 امهنا نير حبلا عمد نع

 أ يهدأ نار_<

 ايرثلائنطاىصجا/تدكو # ابيثوافرش ىنداز امو ع ىعأ رهاظااب
 ادنى كةلخ ريت كلعحو ىدابعاب كلوق شت #ىلوخد

 عمتجا ام معهللا ىذر سابعنبانعو سرافو مورلا رحب ل_قو قاهزلا رح وب رغملارحليقو ءزلقلا
 ىأ(اذه وز ىفدالا نطامل ١ مع وتابع رسل ١ نم هرهاظا | معناملعل أو نيدقي ةح نب رد مجم ىف ملعأ ركب

 قدر اكانرمخأ أ ( هللا ابنأدة)مال_ىلاهيلعىمومنمردص(ربخ) لعأانأ مالا هيلع ىدوملوق ١

 هل-ةمنع م02 هدوهو هتماقلنوكةلالذك هتعمس [ك(كلذكسدلهنا) عيحصلا ثيد-كا اذه

 قءابالامباكتراىلعموالاوهو ة-داعملاك ةيقو ةءانئثءستعلاو نعم اولا قأم_بودررقامىلءدربذ

 نس ارمسقتو هانعمم د: ىلاعت هرب ىلا د ادرو ل ءنودهسفنيهادعاذلو ةينحتلا يعل | ىعمهنمصضو

 ذاةوبنل ابدأ ماقعىلوالا ىدلالاوهاذ_هوىلوأن اك ملعأ هاو انا لاقولا ذكو ىتينيال_اوجلا كرت لاطد
 ناتماءدقو ريسافتلا فةإ_صقمل كمىفت وحلا لج هد_صقوهيفةءالالو لعأو نظأاميئهدا م

 ناك) ف ابو ةمورعنود,نذانوكي نأزو-<(اذاف)باوملافداعملاو_اناهررقلادعاوقلا | موب رمان ا نمو عقاولا فا. مالهملعباعلالاإكتملءاادحأ لسع: لهو هولاء لاعفديام( سابع ؟الملاهياع ومنا
 هيلعىدوممالك ىأ( و35 ) ىد لعأادحأ انا ملعأاللاوهن اكف(هملع) بس>(ىلع)هنم هرداص (هنا ودا 5 )

 نامت امو تايعرتلا
 وهو تافصااو تاذلاب

 مال-لا هلع وسوم
 نطابلاب !عأرخ ”الاو

 ىوردتو اذهنيرحملا

 هللا ىذر سامع نبا نع

 ىنلانع أه-معىلاعت

 هداقتعا و هملع بسح ىلءهنامدييقترابثعاب عقاولل ىداطم( ىدصوحريخ)هباوجو مالسأ اوهالصلا || هككداف بولقلاتقرو
 تاباو رثيدحلاىقو هلادا هيف هقد_صدحأ ىلءهبث_ثدالىأ (ةومشالو) عقاوالهتفل اخ (هيففلخال) ا لرش أ نا ل

 ىب رطلا ىلعو) هل.ةالد. كاناذهواه_ضعب موا رقهعمةساكضءدىلااهضعب عج ربةفلتل ملءادحأ ضرالا فله
 اماهمثةا واسملاو ةيملءالا ىنلديفملاهداقتعاو هملعد ديمقت رب غنمهتيماعأق الط ا اهية ىلا( رخاالا| ه1 الا كا كا

 ةيلغ( ىلعهامحف)ا ذه لبق هيلاانرشأدةو ةفلتخم طاقلابةةان ذم ق رطنمىورهنافم ومعلا ىلعمدقت | ل ءاادو مذاهيلع لات

 :[ةياور ءالاردقتاذ_مادةمهزعك ىأهداقتعا نءفىمعمردصم( هلة عمودنط 0
 ىرخأ هب كل هنالاريدقتاذمباديقم لعن ىأهداقتعا ىنعمىميمردصم(هدقتعموهنظإ ىأ (اذهو) ىلاعت هتلاىلا

 تاداورلاو اذهىف)عقودقةخسن ىو( عقو )ناشلا ىأ(هناىلءاف ال ذكس دل هناىلاعت هللااناب أدقرمخ) ملعأانا ىموملوق
 هنالع لع[ ب صن: (كنملعا) سانلانمىأ(ادحأ عت لهامبمعىلاعت هللا ىذر سابع نبا نعةديحصلااهقرط صعب نمثيدحما
 هل اوقىأ( و3 )هملع نمهدنع لغام ىلءاينمم ىأ ( هملع ىلعدب اوحناك اذان)ك نم لعأ اوه» ربل ةنق هعذ رب ةحس ةقوزاث ل وهم

 نب فأن ءىو رااىأ(رختالا د رطل يلغو )اق حارمخ هنو كل تادكرتم( ةرمالو هيف ادخال قدصو ىن>ريخ.) هجولأ اذهيلءأانأ
 هماق تسع مع[ هنا(هدقتعمو) بلاغ ايأ(هنا يلع هامحف) ماك ت عك



 هشركرم أ( هلاحنالإ) كلان هرك ذا ةدفةعاو كلذ نطاسماود ةثغاو نظأام.لعأانأ لوي نأك أهدت ءمونناب ىأ (ه.حرصول)

 رسسكب(هنابسخو هداقتعا نءاضد كاذب هرابخا نوكرق) همز سانلا لعأ هزوكىأ(كلذ ىضتغيةلاسرلابةدب ا (ةؤبنلاف)
 اس لاك االذ(هيذ فا الا دص) هنظ ىأىحندلا مهوأك هأ اوأمذدال هلوأ

 ىدةةعموأ ىلن ىف عأانأ لاق هناا مالسلاوةالصاا هيلع ىمو «هءحرص أ لعاغلاوأ ل وغفل ءانبلاب(هي
 ئثهيلعدراال اذ هىلءوأدةبم مابه ةخسنىفو عراضملا ظفلب هلم ورمالا سفن ىفال هوحتو
 لسرلا نمدربةك مالسأ اوهالصأ !هياع ىموملاح أ( هلاحنال) هاوقب اذه ىلع ىموملوةهجو نيب مث

 (كلذ ىضتقي) هةلخ نم هريغنود هل هارت خا ئأ( ءاقطصالاو :ومنلا ىف) ههرصعىف عئارمشلا باحصأ
 مهعوجروهقلخ ةسايسوهثلاسر ع_اسشا رتل كل دك نك, ملولذاهرصعلهأ لعأ هنالمرات ااا ىأ
 هريغ نودنوكي ال هل ةموه-ي>و نيمأوهميلك ل_بوهيلعىلاعت هللا ىل-صوشو مهرو هأ لك ديلا
 نامزاتس ىأ نايضدقي ٍلسو هيلعهّللا لصءءاقطصاو هنومنناهانعمنا لمت ولعل ق هلأ واسموأ

 وهوة ءاعلدب امهيقن 2 منا اوهقياط امىلعهمالك لمحك عقا اوال قداطم هريسغ ةلاقم ل اوعالنا

 ديقلاك لذا فج رصملاهءاورلا فاك ىأ(اضدأ)لغأ نأ هاوقب ىأ(كلذب هرامخا نوكمف) هاوقرهاظ
 (هيففاخال) هلوق ون روك رخ(اودص) هنا ىعفاه :رسكو ةلمهملاءاحلا مذ( هنامسحومداقدعا نع)

 (ملعأانأ هلوقي) مالسلاهيلعوان يد: ىلغىسوم(دو ريذقو) هعماسدن هيف ةبمشال ىأدك وثموأ هلرسفم
 ىتلالاوحالا ىهوةلاعملاهاظا|رةفيظو مج (ةوينلا ف ئاظو) همزلتت: ىأ(هيضتقتاع) ل-غأهنا
 نمهمولعا نايب(د_حوتلا مولع نم)ل وسر ىبن لك! ممم ديالو اهطو رش نه ماقتل اكلذاهاضتتا

 ٠ ماىلا(ةغعب رشلاز ؤمأو ل :دا.عللهق امد تاو هناقصو هتاذ قدرقثمهناو هناقصو ىل اعذ هللا ةدرَعم

 م-بيلع عرشلاماكحأءازساو قالا طب ةسايسل اوهّتمأ أ (ةمئالا ةسايسوإاهغيل مث. ىلاعت هللا
 نيثمحءملاداضلارسكوءالا عتفتاغل هيذومال_لاوةالصلاهيلع ( رضخلانوكي و)ةنطاسلاب
 (رخأر ومان)مال_اوةالصل اهيلعىسوهنمىأ (هنملعأ) هنايب ىفايسورسكللاو علا عماهنوكسب و
 صوص# ماعهنالا هيف قداصءنا نعي سانا |نيبام.فةرهاظا |تاموك-#او ةسايسلاوة-هن رشلاربغ
 لسرلا نأ وهاك سانلان يب كلو ةيعرشلار ومالا ءااوهو ءايدنالارثك ؟مولغ نمردابتلاوهاسو
 اذاناك هنالارض+خ ىمسا ارض نامدق:هنا ٍلعاوام ندب ىفانت الذ ةيقشك ةينطابر وهايرضلا لعو
 ريغل قو اهلياهمساناو هاوحامرضا ىلصاذا ناك هنالل_.ةورضخ| مش هاتان ضرأ ىلع ساج

 هلاوحأدرفأدقوال أن" الا ىلا جكلموأ ىنوأ كو وهل ه قار اكهيف ف اّتخاو سابعلاابأ ىكيوكلذ
 راصبالا نعت وج ءرمعم هنا ىلعثلا لاقو ريض !لاوحأ ىقريضنلا ضورلا امس ىرض دخلا ظفاحما
 هب مل توهيلعىلاعتهللاىل-صىننلا عامتجاةق ىو ر واقع ضالوةناك ناوكلمهنا ل. قامدج واذهو

 هنيغمولعنمدهّللا مالعارالا دحأ هملعد الام)ثدبلا ل_هالهتر زعت ىلع مالك! | مدقتو يعض ثيدح

 هيلع(ىءومناكفإ) فوكءلاةر وس ىفىلاه:هللادصقىذلا (امهريخىفةروك ذملا ضصقتلاك ىلاعت
 عيمح ىأ (هل< | ىلع) ةسايسلاوديحوتلاوةعن مثل |ياةلطم هررصع ل_هأ نم ( ملعأ) مال _لاوةالصلا
 (صوصخلا ىلع )هنم(ملعأ )مال ناو ةالصلا هيلعرضملا ىأ ( اذهو) هنايب(مدقمم) ةروك ذملا مولعلا

 1 0 ل حم صج حدس هوم
 حرصدولاك )هلوقيهيلا راشأ_كمهدنعر وك ملا كخىردةملاونآرقلاك اهضعباهضعد رمسقتتاناو رلاو

 ميسم

 اتلعتم( لعأانأ هلوقبدي ردقو)الصأ هيف

 هلو هتذبامو هواضأخ

 فئاظوهيضتةنام)
 مولع .ندسمدةّودنلا

 ةقلعلالا (ديحوتلا
 تاقّصلاو تاذلاب
 (ةعت رثلا َر ومأو)

 ثاداعلا فئاظو ىأ
 (ةمالا ةسايسو)

 رعاوزلا دودس< ىأ
 ىقانال و-هوتايهنملاو

 هنملعأ هريغنواكد ْنا

 رعأ نادرو اكاهريغف
 فرعاكو 5 !.:دروما
 هلو ذ_هدحهلاةيضققؤ

 كود طملا ةتافحأ

 هباقفاوم رمعل عقو

 لوضفملا ىف نوك دقهناث

 ل-ضافلا ىف نوكدالام
 هل_ضتى صقن الام

 ةةرعمقدر وأنه نمو

 حقتيال لعب اسنالا
 دقولي ردنالل_وجو

 مولعلا ضدي نوسكي
 هندقنم ن مرثكأ هتريطم
 نادثنيحروذ الف
 ةمالادا رفا ضد نوكي
 بحاص نمهجو ملعأ
 رضاحلا نوكي و)ةوبنلا
 ىذوم نهىأ(هنم ملغأ

 ىلع هشمأن مناك ول 1و

 ةحساقو ه.صاخن ١ (هنيغ مولع نم) اهايا هل( ىلاعت هللا مالع ايالادحأهماعبالام )اهب ضصتخا( رخأآرومان)هنوبنوأهثيالوب لوقلا

 ىلء)اعلطمسانلا( لعأ ىدومنأكذ) راد ومالعلا وةنيقسلاةيضقنم(أمهريسخىق هر وك ذملاصصقلاك ( ةيديغمواعنم

 اع ةوهناحس مل عما :ىألووجا ةغيصب(لعأا: صوم ىلعمعأ)



 بتعو) ىذلاو للا حولا قدر طب(اماع) ص :ةياسعىلأاندلن مانملعو لاعت لوذ) صان ه.اءاامنالعىأ يلع دي و)
 اذ هراكنا)نوثدحنا ىأ(ءاملعلا هلاقام ند _لع) لءأانأ هلوةىأ (كلذ ) ىلاعتو هناح.سهرامعميلع لديو ىأءاثلا نوكس ( هللا
 هنالوأ انّمل ءامالاانل ملعالةكثالااتلاقاكهيلالعلاد ربه) هثي دح فايك (هءال هيلع لوقلا

 ) ا 0 ىلاعبوهناحيسسهّللا ىأ (

 «يلعى.وملوقنسحت سل ىأ
 هلو نواكي نا ضرب

 (كلذوإ بىدنةياعر
 ملعأهللاو) هبتسوىأ

 نم هيقه ىدتع الثا

 لاك ىأ (هلب غايال
 دي وا

 ةك رثف) هساترع

 ه:لاح ةراهط ىأ (هسن

 ن-ههندرد وأعو)
 ىد تغيب قلعتم(هنمأ

 ىأسصنلاب(كلمف)
 هب ىد--5: نم عيضب
 ملءأانأ هل وةقىفةهأنم

 ص وت ريغ ف

 (هنمضتال) ءانئئساو
 ن-م)ل-ءأانأ هل وف ىأ

 (ه-سعت نان ذالا ده

 لاودةوهغالطادنعىأ

 اوكزت الف ىلاغعت هللا

 ن-؟لعأو-هكدقنأ

 (كلذهرويو) ىنا
 ملعأ انأ وهو لوقلا

 تو
 اثد_ < نوكناالا
 ارهلاظ هر رةمعلم

 (يطاعتلاو) انطابو
 ءاطءالا ىل_ءءارتحالا

 ةاءسسشالا 0 أو

 ةجرالا (ىوعدلاو)
 نءءهزثناو) ىعءلا نع

 لئاضفلا ف تتوافتنا وم جتاحرد عفرو(م-(:اماةم فرش هايدنالا) ةر وك ذااىأ (لئاذرلا ذه

 مل ىنءملاو هّمالةباعر هتوج نم ىأ (اعرش) لع انأ مالس اوهالصلا 1201

 ا اس يس سس ل سس بصب

 هناىلع ىأ(ه-ملءلدب و)اهملعب ريغ فلكي ىنا |ةيفشكلا ةيديغلار ومالا نمد, ص” ىفدل لعب ىأ

 نمو ىلاعتهّللاالا هملعبالىذلا سرغلا لعن مىأ (اهلعاندل نمءا:ملعوىلاعت هلوق)هبصتخا !هدلعأ
 لاوس باوجوهو لوءعمكلذ هلوقوأدةءمرد صمستع(هيلع الذ هللا ب دعو )هب ءللءاضترا نءدارأ

 أاميق هملم -ءأ هلددعىلع هلدوهيلعهللا همتاع مل ذاذ ههلوق قفقداصو هوهجو ن«ملعأ نأك اذاهربدقب

 ىأ(هنال) ملعأانأ هلوةىأ(هيلعلوقلاذهراك.:ا) هلاكشا عقدي اهوحضو وهونب ىأ (ءاملعلا هلاق
 تلاف[ك)هعمابدانىلاعت هللاىلا ىأ( هيلا لعاادرب ل) أدةبملاربخوهو هلاقاميث مال لاو ةالعلا هيلع ىموم
 هنال) هراكن او هع( وأ ان:ملعامالااذل لعال) اول اقفءال اوهءامساب ىتبنأ مفلاتا1ىلاعتهلل (ةكسئالملا
 اذههلاقمىفاةداصْناك ناو ىلوالاهك رتل (اعرسش) هنسح سلو هنم هللا هضرب ل ىأ ملء نأ ( هلوق ضرب
 مل-ءمىلا ةلعلاهذهىةددرلا اذهىفداحأد ةاواذ ههجوب (لعأ هللا اذ ههلوةيهاضر مد ءىأ(كلذو)
 ل_ضامل نم ىأ (هلاك غاب منم) هللا ىلاد ر ريغنمامز-ةيملعالاهاعدا فىأ(هيفه. ىد قيال )هللا
 ىلع ةدئازدأريمةيك زاهلع < اهحدمّىأ (ه حقن ةيكزتىف)ءايدنالاربةىف لعل اىفلامكلا ىف هتدترعىلا
 مل-ءأ وهكفنأ اوكزتالف ىلاع:لاقاك هل ضمانا حا نسح نافدو حريغهسفنءرملا حد منافاهربغ
 مطاع بطدنلاب(هةجردولعو) علا |,تاج نمىتلاةيدرلا ىقالخال |نمريهطلاةيك زئلاو ل انك

 هنىد-تقي نم ىأ (كلمف) علمي ريمض نملاحىد#يهل 9 قلعتم(هتمأن ه)» .رحزو* و هلاك ىلع

 مم ومذمرمأو هو(هسف:ناسنالا ح2 منم) -ءأانأ هلوقىأ (هنمضتا1) ل_ءأانأ هلوق ىفدتم نم

 ريكا نم) لعأأنأ هلوةىأ (لوقل كلذ ث اريل اءئللذ هب هءف_صتيام هبقعيو هبسكب ىأ (هند وبو)
 نست ى هةبسف تبجعمن الو ه-سقن قو رت ن1 لاق. ب ءارلا لاق نراك ِ 1 (بحعلاو

 هقوربالثاىأة|طابلا (ىوعدلاو) هفنةيكزتؤذ_خالاىأ (ىطاعتلاو) هرومأو هلاسعتا

 مهم-صعوهللام-_هأربىأل وعلل ءانبلاب(هزنناو) لئاذرلا نمرك ذاممل_ءأانأ هلوقىؤه.ءادهقا

 مييلع(ءايدنالا) ىوعدلاو ىطاعتل ات دعلاو ريكا نمةميمذلاتاقصلاىأ(لئاذ رلاءن_هنع)
 ءايدئالاريغىأ (اهليبسة-جردع)ءايدنالا ريغىأ(مهربغف)ميماقمول عو مهفرشل مال لاو ةالصلا
 ىععناكممساةجردملاوقدرطا!لودسلاوا1هعبط لوبقواسهمد ادع سالا مع وزتيالوأب بصي
 لدقو ةراعتساوهذهلادعةسمناكاذا اذك ىد رطىلعد ءاقوهلاق» ىثماذاجرد نمل لاو لخدملا
 ةكدهملا ليسا. ةهمب-كملالئاذرلا عضوم ىف ىألووشلا ا ْنمليستواهيف ىثعىتلاةيذثلا ةجردملا
 اهحافز وحوعا رلان وكس (اهليا ردو ) الف اك-:هيفوهبرعالف رغما لمسلاك اهب صن | نم

 دارملاو هامْغت ىلا لالا ةملظ: ةمدمزلا اصلا نمداضرامدامهبثفراوملا لباقملوللا كاردا ىندم
 ةغبانلا لانك تافصل !كائراث [نمدبالام

 عساوك نعىأتنملا ناتاخ ناو ه ىردموهىذلالءالككناف
 تاعصا اهذهنمىأ (اهنم) زا رثحالا أ( ظفحلاف)امبفاضنالا ن عهظقح أ ( هللا همصعزمالا)

 )أوك 
 ٠ (اهليل كردو)اهرمىأاهليسة>سنىواهقب رطل م ىأءارلا مملا تفي اهليدس(ةجرد ءمهريغف) لئامشلا نسخو لضاوفلاو
 .هيصءزمالا) اه هر طوخ هل ل_ص واهر مخ هندص هك ردي ىأ نونلاياهلين فاس مالا لص[ قو اهمال هك ردي ن ابدأ رلا عشقي

 ارم ظفجبتلاف)ابنع صاختلاو أب فاسصتالا نم( ىلا عنءهللا



 ىلاعتهّسناىلدلاق)ءادشقالاوأ ظفحتلا ىأ ( اذ هند ريغ) ىدشةيا ىألوهحا ةغيص(هب ىذةيأ و) اهيذهعوقو لبق(هسعنا ىلوأ
 دلوديسأنا) ه ملءأةخدن ىفول وهلا ةغيص:(ه دقأمم)هربغاو هل+ لع سترتيامو سةنلا حدمىأ ( اذه لدم نءاظفحت ملسوهياع
 ىأ لثس ىنءي( ثيدحلا اذ >و) يرق .عنباث دحت ل, ىسغناأ راختقا لوقأال أ( رخفالو)ءريغو مل .ههاورامىل ءةمايقلا موي ىأ(مدآ
 نملعأ) اناةخ-نىفو (هنا)هثيدح قىأ(هيف) رضا ىأ هلوقب ةخسن ىفو( هلوقل رض ةو نب نيلئاقلا ججح ىددحا) ملعأ سانلا
 قبرور<اربمضل اءرض#لا ىلع د 5: ي>دئاعلوقلا+ لا فاضملا ريمضلا نال ر اوصل اريغو هو لو دالا نمريثك ىف عقواذكهو ( ىسوم
 ا 1016-] ىقامياوصلاف ىسومن م لعأانا لاقرض اناهيق سلو ىءاسلا ت .د< | ىلع دئءاع

 كهل( سس سس سس >> >7779>ت تاس 77777777212130

 ىأ( | ذلو) اهتمةمال_ل و مت ا ق(هيىدنقةيلو) ىلوال اهك رث ىلءه اعاذاق دل و (هفنلىلوأ)

 ديسانأ) بجعلا( اذهل ةمنماظفحت مال اوةالصلا هيلع لاف)هىئدتقي نا ىلوأ ظفحتلا نوكل
 اراختنا اذهل تأ ىأ( رخفالو)هلوقب هلاقمىف بحعلا نع ظفحتو ةبتر مهالعأو مهفرشأ (مدآدلو
 ةباو دقو هنملجًاوهاسع ىلع ما هللا تافاذوب رخفأالانأوأ هيلعمهللا عنااعثدعوهاكاوابجعو
 نموهو مدة" هللا ىلعوهريغ ىلع وهيلع ناطر ديسلاو رخفالوةمايقلا مويمدآدأو ديضأنا نيديمعلا

 ىف ىورملا(ثيدحلا اذهو) مل لاو م ركلاو في رشلاو كالاسملا ىلع قاط, واما حو م رك هريغ فوغ
 دحاوشو مالا اوةالصلا هيلع( رض اةوبنبنيلئاقلا ججح ىدحا) مدقن ىذلا رض او ىسوم ةصق
 نهم ءأىلولانوكيالو) مد-ةناك( ىمومنممعأ) هنا ثيدحلا اذهىف ىأ(هيفهلوقل)هيفلاوقالا
 نوكي ىأ(فراعملا ف نولْضافيف) مالسلاوةالصلا+ ممل ع (ءايدنالااماو)+هلعىف هلاب واسمالو (ىنلا
 ةالصلاه_اعرضلا ىأ( هلوةبإلا ذبأ هنومن ىلع دةسا(و) هيقر وذ عالو ضعب نمل ضغأ موضعب
 انىأ(ى رمأ ن عه ال_ئااروهالانمر وكذملا ىأ(هتلعفام و) هعصقىف هنعهللا هاك >ام.قمالسلا و
 ريغل نوكال جولاو ىلاسعت هللا نم( حويهنأ) رك ذام( لدق) ىداهتجاو ىنأرب سدا ىبسقن هن م
 زوال ىت> سل |لهأد:ءريغلل نمقيل !لعلادقب ناو ماسلالاو ماهابنوكي ناز و< هنا هيقوعا نالا

 هل<ىفهواصفولودالا لعىف ىقحاكهريغ نود مهلملا هب لمعت وهسقن قى و ةيدقدنكلا هلالدتسالا

 نأ له_:<)ىفاثلاليادلا نمركذامعاب م (لو) ىلا عتهللاءايلو أ نمو لب ( ىىنب سدل هنألأق نمو)
 ىأ هنال) هفعضر كك ىأ (فعض»)باو<لا(اذ_هو) هنامز ىف هن<دلا وأ (رخآىنرعاب هلعفنوكي
 ليلو (نوراهداخأالاهريغنمالسلاوةالدلا هيلع ىدومنمز ىقناكهناانماعام)ناشلاو رعالا
 قأيسو ىسوم تو«لبقئنايدن ناك عشوبناليق هناالامال لاو :الدل امماعرض خال نو راهتاقالم
 ىندوج وىأ (كلذ ىف) مهاقن ىلع دمتعملا ( رابخالا لهأ نمدحأ ل ةنامو) ربدةمدمرثب ام خيشا| نع
 (انلعج)اذاوةخ_سنىقو(ذاو) هل -ةنةحصا(هيلعلوءبام) مالسلاو ةالصل |اهمبملع هيخأو ىسومريغ
 ( ضوصخملا ىلء وهاس ءاو مومعلا ىلع سلك نملعأ )ادعى نا مال لاو ةالصا | هيلع ىسول مثلا لوق
 ةو.نتامثاىلا جتحمل)هنايبمده:5(ةنيعماباضقىفو) دئاقعلاو عئارمشلا نمرسلا؟هصيصختف
 زو هنا ىذتقياذهردئاقعلاو عئارشلارم-غةنيعمر ومايناكمالكاوةالصل ا هياعهماعنال( رضخ
 هيلاراشأك نانسي دلاخةصتىفك هيفانيال ىوغللا ىنءملاب ىنهياعقاطأ اذ!هناوءادنالاريغلا مب ىحولا

 لأ ىدومناك ويلا ضعب لاق)هريغىفانيالاصو صامل د هنوكسل ىأ(اذ_هو) نيفراعلا ضب

 ملعأهنا هيف هلو ةلوهو خسنلا ضعد

 ٌريمْصل|نوكي و ىمومز#
 دئاعل وهل اهملا فاضملا

 يلا اا

 ىقناق سدو رضا
 اتدع ل ثيدحلا

 عأ نس رحملا عمجك

 ىلولا نوكمالو) ك#نم

 سنجىأ(ىنلانمملعأ
 ىننمةخسن ىوءاينثالا

 توكي نازوتالهناه.فو
 اقلطم ىنلا نم لعأى ولا

 اديةمرذنملاه_:دباكال
 نولضاتيفءايدنالاامأو)
 ىلاعت لات[ك(فراعملا ف
 نيدنلا صءبانإ طذدقل و

 اذ كو ضعبىل-ع
 ع-ةرو لاقأك تاحردلا

 هلوقيو) تاجر دمهضعد
 ىأ(ىرعأ ن عهتلعنامو
 ىنررءارهةلعق لب ىنأر نم

 (ىوبهنا) ىلع(لدف)
 اهنوديوأكلمةطساواما
 مدقي نا لول سيلا ضيأو
 در -> ىص لق ىلع

 هريغناف ىدلا ل دقل وأةنالثلار ومالل(هلعفنوكي نا لمة لاق ىذب سدا هنالاق نم و)ىلاعتوهناحمسمللا لع قرثاك هناماهلاوأ
 هيلع ىدوه نم زى اك هناانملعامهنالإا رهاظاة عد ىأ (فعضا)لوقل |( اًذهو )هنام هز قناك(رخ آى رايز نوكينا جاتحال
 ايش)ذئني>ام_هريغ ىنن وكىفىأ(كلذىف) ثيداحالا ىأ(رابخالا لهأ ن مد> أل ةنامو نورههاخأالا ريغ ىنمالسلاومالصلا
 (مومعلا ىلع سيلك نمل ءأ)ادحا لع له سول لئاسلالوةىأ(اناعجاذا اوزهيدلهب ناعتس وهيلادتكسا ودمتعت ىأ(هياعل أوعل

 هلتقلكش هناهيقو( رضا ةوبن تا.ثاىلا ستحل ة:يعمار طق قوص مده ىلع)ل 2 5 هل وق ىأ(وهابما و) هقالطا ىلءىأ

 ملعأ ىدو مناك خويشلا ضعب لاقاذهو) هندمىف زورهو ىسو هريغىندوجوروأ هنومتولوقلا نمدبالف انمدقام ل ءى هلا



 نءذخأاميفمذألا نم
 (لعأرض# اوىلاعت هللا

 لوهخا ةةيصد(هيلا عقر
 ملءابواعتم(ىدوهند)

 سك َّق هئيعل اذ-هو

 لاق 0 مدت ثيدحلا

 خويشلا نهىأ(رخآ
 رطضاىأ (ئاانا)

 رضخلا ىلا ىسوم)

 هلو_ةهدرب و(ماعتللال)

 نا ىلع كع.نأ له
 ادشرتملعامتم ىماعت

 تاناالأ

 اماو) #(لصف)#

 ناكرألاب ىأ(حراوجلاب واعتءام

 له
 >2 >تللسلسللللللللللل2 7 2

 (ىدوهنم ملعأريض#او) اهمكحىفامو ماكحالاو عئارشلان م (هللانعذ_خأ اميفرضألا نم
 ىلاعت ها هل _هح ام-.ةىأ ةلمهم نيعوعافوةله-هم لا دب وأةلمهمءار لوعفلا ءانيلايهيلا 3 راميق

 ىأ(مالل اوةالصا اهيلع ىسومٌى أع ا ليقو)هريغن ءهمل ءسيغاهماعهيل اي متنمهراطونم

 ةيماعالاهسفنل بسانالى>ىل اعت هللا هدول ىأ(بيدداتلل رضا ىلا )بهذي نا همْزلأو هللا هرطضا

 اذلو هنامز لهأ ك [هنافهملعهمزاي .ةهملعب لال( ملعتالال) «ماقملابسانمو هلا ةمىفاتداص ناك نا 5
 نافاشكلاىفو ىل_ءالا نم إ-ءأىلاعلا نوكالثل لوسر ىنرضألا نا ىذةةيةصقلاهذهنا لق
 نعل غلا ىنلاذخ[ ىف ةضاضغالهنال ب اةكلا لهأ هلاقأك اشيمنياوهاذه ىسوم نا ذم: الدصقلا
 ىنلاىفاوطرتشانيم_اكستملانالا رظنهمالاك فنا ىرابلا تف ىو هنود وه ن#مذخأ عنتوذا هلثم ىف
 عمن اك دقو داو رصعىف نيد نيب هللا عمدالنا مزلا ده مُر ولو مومعلا ىلع هنامز لهأ ملعأن وك نا
 هنصوصخغا ملعلابلعأ هناوهيلالسرا نمملعأ هنوك مزالالا نا قملاو عشوب مث بيعشو نور اش ىموم

 ىلاال_س رم ىع دوه ناكل وتنأهملع: الهنا هينملع مءىلعىأ امال اوةالصلاهملع رضا هألاقاذل د

 نيتطاغم ىلعا:ههبمنلو ىطرقلا مامالا لاقوهبىلاعن هللا هصخ ىن دل لهب هنم ملعأ هنوك ىريضالد رضا
 ىلعهر_ظنرصق نمرضنامنا اذهوةصقلا هذ ماكس ىسوم نم لعرض نا لاقمهذعب نا ىلوالا
 ىنبءايدنأ لوخدو همالاكو 'وث لك ل_عاسميؤىتلا هناروت نم ىو هه.هللا صخامرظني لوةدقلا هذه
 ناورضخلاو ىالاكب وىتالاسرب سانلا ىلع كةيقطسص أ ىلا هلىلاع: لاوأك هنو ءدو هنومن تحت لل .ءارسا
 لاكشاال_ةىلومنااناة نافلوسرب سدا ىذلا ىنلا نملضفأل و -رلاو قافتالاب لو برب سدلا دن ناك
 عوشلا ماكخأ نا ىل_علدترضاةصقناوهوةعب رمشلامد-ممال اوةلادةةدانزلا ضءدناةيناغلا
 نعم ولة ءافصل م_هرطاوخو مهبولة ىف عقيامم مدا رباسعاءايلوالا صاوخ ناو ةماعلاب صنع
 نع نونغتسفتايئز لاو تاءاكل ارارسأ ىلعاهب نوي ةيملا مولع مهل ىلجتتف راببغالاو رادك الا
 ةرورضااب نيذلا نمل ءاملراك-:اورفكو ةقدنزهلكاذهوكبلق تقمسا ثيد>ىفاك ةعب رمدلا ماكحأ
 [|| لثقيةرفك هتالخ عدا نذهقلخنيب وهندبهثا رغسو هلسرةطساوب هللا نعذخ وت اما ماكح الا نا نم
 هتفاقاو ىطمقلل ءلّدقك مالغلا لق نارضخمل ا هآر اذا ىسومل اح مالاو حب رص رغك اذه لك و با سالو
 اذ هوهلهراجمُدءا لبق سيعش تانبل هيقسك ةزحأريغي رادحلا هةءافاو مب |ىفتوااتلاهماءاقلاكرادحلا

 ضعب نم مهتعردص اميفمهبنظلاءاسالو ةيقشك-لار ومالا ىفءأيأوالا صعب ىلءراكنالا ىذ قال
 هللانعرب-خلا ماعلا فرعلا فوهواقلطمربخلاوأريخما ةغل ءانعم ىذلا ناوهو مهم ث ع انههو تالاقتملا
 نوكيالاذه ىل_هقءري ءاهغيلبثب ماوأ هية داخقهب رش هللا نعربخلا ع رمشلا فر عىفوالطم ىجوب

 انيدننيبناك اذا نا:سنيدلاخفاذ_-ه تماعاذآةيديغلا رومالا ض ءيبهلا وأ اسما هنالايدنرمذ
 حيدصلا ثيدحلا فىفانيالثيدحلا ىفدروممالسااهالصلا هياع ىدهءنيب وهل سو هيلع ىل اعت هللا ىلد
 موأقياللوالا نالاق 5 رجح نبا هلاتأك ىسعنبو ىدس ىنال ملسوه اه ىلاسعت هللا لد هل وق نم

 نم هري غرم اديبات خزربلار ومأ ف كر هيلا ىحوأ اما ادلاخنالةياور دودرموه:ىراخبلا ثيدح
 رابالو عرش هيلا ح وبملهناق سو هل هى اع هللا ىلص انين هيرشي ءاسهدعب ىق راسا ديهعو ءايدنالا

 ىقرعلا ىنعملارابمعاب وهام ا ىنب هتيمستف ع رشلا فر_عب سا د: سداق هل وصفت لعلا بحي
 .[|| هعاضاهناىق "الا ثيدحلا ىناكه.لسراامه تك لهنا عم شي دا نيب وهن ةافانمالف ىوغالاوأ

 صوصفلا ىفراشأهيلاول وبلا يقح يق حكوهو همو5
 ىتلاءاضعالا ىهوةحرام عج مالسلاوهالصلاامهيلعءايدنالال# (حراوجلاب قلعتياماماو لصف )ه

 0222222227575 22222255 22 222 ا

 بسكب ١



 ند)ع ردعال هنا لاحتاو ريدقئلاوةضرتعمامّمدب أميقةللا وءىجيسأملبا اوج نال ةخ سن ىف ا(كءاتلادالوا ولا (ج رذفالو لاعالا نم)

 ىذلاو غالبلا ليس ىذلاهيمسق نم( مالكلاهيفعقو) ىذلاربخلا ادع(اهيفناسللاب]وةلا)لاعالا ىأ ابتلج نعىوربو(ابتلج
 ادعاميه) بلقلا ف ىو ربنانلا هاش نال(ياقلان)داةةعالاض:أاهتلج نمج رخ وىأ (داهقعالاو) مارملا نم غال لا هليدس سدأ
 اماب ناقئالاوناقبالاب ةارموناسحالاو مالسالاو ناميالا نم هع امو (ديحوتلا
 1 سمسم

 | لعب و ىلاعتهّزلا لاق بستك او ل عىن-هج رتجاوح رحلا ةيدب ربام ل هب وناسنالا اهي تمتبكي
 | اهتنساوبةرداصلالاممالا ىلا لنايب(لامعالا نم) مهاعفأ ىف مهتمص هد ىاعتي امىأراهتلاب م>رحام
 | : البلا هليدسأق رابخالا ىأ(ريخلا ادعاميف)ءاضعألا نم هنال( نا سللاب لوقلا امتاجنمح رئالف)

 هنال (باةاايداقةعألا)اضيأاهتاج نم رخمالا وز مدقت(ك اذهلبق (هيفمالكلا عقوىذلا)هربغو

 فراكلا لوقمنم ملءلانوك اماوةعالاو فرعل !سس اذهو هنعردصت لا ءفا هلوداقةعالا هل جنم

 (ديحوتلا ادعام_يف)ةعب رشلاءاملع هل رظنيالوءاك لا هققحتا فل هعلاو لعفلا نماللاعفئالاوأ
 نممل-سو هياء ىلاعت هللا ىل_ص(هرةصتخلا هفراعم نمدا:مدةامو) مدقن ركىجولا, ىلعشيامو ناسميالاو
 ةمصعىلء)لاماباوج(نوهلسملا عسجاف) مذا ل هريغل مغ ثشكنيال #توكلملا لاوحأ ىلع هقالطا
 دت_ثارعأ لكس >اغلاوة-يمقلارئابك-لاورئاغصلا ئداعملاىأ( ش->اوغلا نم)ا مف عيج(ءايدن الا
 «_:عىلاعتهّللاى-ملام لك ىه ةفرعنب|لاقوانزلاب4_-.ُثحافلا ص دقو لاءذالاو لاوقالا نددحمق
 ىناهعاشياباهك ال_هاوهكءادأ اذاهةب وأ لاقي تاك اهملاىأ (تاقبوملا)ةفور _عمىه(رئابكلاو)
 مهاداقتع و مهلاعفأو مهلا وقى مهتمص عل صاح و ماالابادعل أنو رخ”الاف ول تةلابامندلا ّق باذعلا

 ف) هيلعاودم_ءاىذلامهليلدىأ (مهدنت ممو)ا بيا ء دعو لارثابك-ا| نماهذعب وهودتلا لبق ا

 عاسجالاو هوىع رمش ل دلا نيم لا نء(مانرك ذىذلا عانجالا) رئابك-اأنممهمتمص هى ىأ (كلذ
 ١ ةعالا نم( ة ريدغ) رئابكلاى أ (اهعنمو) حلالا ىلودالاىنالقابأ |( ركبىلأ ىذاقأا بهذموهو)
 3 مهتهصع عنم ىأ موتى صعل عدجا رهنال 8 ومهنعو در داصا ار ئامك-الا عنم ريمضت(لقعلاليلدب (

 مدع ىل_عمعي 0 عاسجالانال(عانجالا عم) هل اوقهاياب هنالم هو وهوال_ةعابتلاح:ءامدعل را ايكلا

 م ل_2:دد :وءاملعلا همجىأ(ة اكلال ]وةوهو )هيقانيهدعب هسونهملأك ناعم رش ايكلا نممهتم دع

 هراتخاو) عي ريغ هناةردلا حرش ىفانبب دقوة لالا ىلع بصنلاو ريكذتلا زل, ةفاك نا لاقموض هينا
 مهتمصعنار وهلا بهذخ مهم لممرودص نعم يماةمولعا يفاشاا ىث ارفسالا(قدساوبأذاثسالا

 ةمصعلان ةرعاشألا نهرو هشااو ىلةعوىمسل دب هناىملاةغئاط بهذو سلب اديرئابكلا نعأأ
 9 ردعملاوةلاس رع وعدو غيل ادق رطاماما وهيل عوزحمعملا هلال دلال ةعةمجا أو ريغ بتلا ءا 7 واهي ا

 نسحلا فم دعاق ىلءءانبالةهرث بكسل ن عمم د ءبوج وىلا ةلزخ ملا بهذو هيفم مدد ىلعةلاد

 انااهتم لوصال ابنك ىف تاصئتووج ونه ىلقعلا للدلاو عاصالا هباعر بوجو ونيل قعااعمقلاو

 اضرأو بودجول اوةمرلا عام_تجا مزايةهزلعتاميق مهعابتا بجو كلذ مه ءردصولف مهعاسسايانمأ
 مهداه تناكومهيىددقانمر َز وور.هرز ومووأع نالباذءاادشأ نيبذعماوناككلذم ْمءرد صول

 نوموصعممهئااك ىأ(كلذكو )هول هفامدلل ذريغىلا مدرم غىلعء ادهش هللا مه عجدقو ةلومقهريغ

 اولس را نع م متااسرءاقخا نءنومودعم ىأ(ةلاس را ممكنءن 4 ودعم .معاىقفالخال) رماسع

 ايش 4

 امو)ءايدنالا بول ةهيلعت دقعا#
 هق :راعم نههانمل-5

 تاقلا أ (هةصتا

 حجرئالاهتاف هلاو>أو
 هلاعأن ماهنالابتا جنم

 ىأ(ن وملسأا عسجاف)

 ىلع) نودمتعملا فلسا

 نم ءايدنالا ةمدصع

 ىهو ادقعو ال_ءقو

 اهحدق سك ىلاي ونذلا

 نموةمالاهذه ىلءمرحو
 (تاقبوملا ارئامكلاو ) اهلمق

 ىأةدس>ولارسكي
 فاطع وهو تاكلهملا

 تاةيوملاو ىوربوريسفت
 باكت رابهصتخ ىلوالاو

 ىرخ" الاو تاثي_سلا

 تاداسعلا نانتحاب

 ىأ(روهادنتسهو)
 (كلذؤ)ءاملعلار ثك أ
 مهتمصعب لوقلا ىف ىأ

 (مان ركذىذلا عاجالا)

 ىضاقلا بهذم وهو

 ةسيطلا نبا ىأ( رد

 (اهعنمو) ىلاملا ىنالقاببلا

 ليلدب) ىذاقلا ريغ
 ىأ(وهو)ابيلعهمايقرثاكتعمىأ( عاسجالا عم) هسفن ىف هناكمال متم صع عنم هل احا مدعل ( ىلقعلا

 ىلعلو ىفاشااىئارفسالا( قدا وبأ)ةمجعملاوأةلمهملالادلاب (ذامسالا» راتخاو) نب رخاتملاةءاعىأ(ةفاكاال وة) عاسجالا
 نمءادعامي فال اامناواهدعب وومنلأ لبق رفكلا نعءايدنالا ةمدعىف فال النالاو ىلع همدغوزاوححاو ىظفل فال ا اًذه
 نومودعممهنا ف الخال اذ كو) رئاغصلا ف فالخلا نمىتايسامفالخ رث بكا نممهتم هعىلءر وهاورئاغدلاورئابكلا
 كب رنمثليلا لن ام غلب لوسرلا اهبأاي ىلعت لوقأ (ةلاسرلاناهتك نم



 دحأو لكى أ كلذ لك نالةخسن فو(كلذنال) كيلا ىسودام ضعب كران كا هلف هلوقل هيفريصقتلا نو ىأ( غيم .:!|ىفريصةثلاو)
 ىلع عاسجالا عم)ةزجعملاهنمةمصعلا ىذتقمىو ربو عفرلاب(ةزجعملاهنم) بصنلاب(ةمصعلا ىذتةي) ريصقتلاو نامثكسلا نم

 اريبك ابثذالوار عك مريف قلي ىلاعت هنا ىنهعمهرادتقاو مهعسكو مهرايتخاب ىلاعت هللا لبق نم موتمص عنا نمرك ذام ىلع ىأ(كلذ

 نومصتعم هللال.ةنمكلذ نمنوموص»همهنان) نالئاقر وهاو ىو رب( لئاقروه#او)ءاملعلا ةماعةهجن م ىأ(ةفاككلا نم)

 (راجنلااندسالا ممسك و مهرايتخاب

 (الصأ ىداعملا ىلع) مه

 هددشم جو نوب وهو
 هلاود#ه# نننيسح

 مسهو ةيراجنلاب سي
 نوقثاون م-هو هعا.تا
 مفوصأ ضءب ىفةيردقلا
 ةايما وتو ةنورلا قت
 ثودح نولوةب وةردقلاو

 هيردسقلاو مالاكللا

 بيس مهو رفكي
 صض-*:قمهابا مهتفلاخت

 نمرثك مهو لئاسملا

 م-مدباميف قرذرشع
 ةينارقعزلاوةيثوغربلاك
 هري_غوةيكردتسااو

 ثالث نم هك رم هو

 اماو) ةقر_ةنيعبسو

 ىأ(اهزوةرئاغصلا

 || اهعوتوو اهدوجو
 لكلا نم ةعاج)

 فلخلانم(مهريو
 ىنأوانمزيمرح | ماماك
 ُثيح ةلزّتعملانم مئاه
 ريغرتاغصلا او زوج
 ءايد'الا ىل-ع) ةدرقنملا

 رغ_عج ىلأس هذموهو
 (ءاهقفلا نمدريغو ىربعلا

 ني دغاو) ني دهتغاىأ

 هوقالىورب_ (.-4ةردقالل اق هناف)ةلزتعم ا نمراجنلا فال ةخ سن ىفو 4
 اي جيبي سس لتتم

 كيلا لرنأام غاب لوسرلااهيأاي هلوقاةلاسرلا نامس:ك خمنلارثك [ىو غيلبتلاب زو رو ءاممحتالهيلا || :
 (كلذ لك نال) هنمئث رتب( غيلبتلا رب هقالا) زن عزوموصءعم( و ةرعبك ةيدعم مالاةةلاخم 9

 هلوقو ىذتةءلوعقم (هنمةمصعلاىذتقي هيةري_صقتل ادنامةكلا نعةوصعلا نمر وك ذملا

 مهم-صع هللا نا ىلع ىأ(كلذىلععاسجالا) مايق( عم هه«وزأ ىلع ةزجعملالدب ىأ ل ءاف(ةزجعملا)

 تصالاو ريك-ت:لااهمزاي ةفاكن اةردلا لاق ىرن رحلانا مل-عاو سانلا عيجىأ (ةفاكسلا نم هنع

 ىالصقم هانركذدقو رظن عامسلا ىلع هل هفقوثى وهذا ةناكربغ عمس هنا ل سم ريغهناالا ةيااحلا ىلع

 اورعأ ىذلا جولان هاي .ثنومتكيال .منا ىلع مه ءافعمو سانلارثك [ىأ(روهحلاو)انل ةردلا حرش
 هللاىبصاد# نا مثدح نمتلاقامااهمع هللا ىذر ةشئاع نع مل مهاورثي دحىفدر واذهو هعيلبتب

 لعن لناوكب رن«كبلا لزنأام غلب لورلااممأاب لوةبهّللاو بذك دقن ىحرلا نمأي د مكمل ءوهياع
 (ممملثاق) هب الا هيلعّشا عنأىذلل لوةذاو هلوق هاك ولا نمسا نكرر هتلاسرتغلباخ

 مهتلبجىف ىاخىأ (هللا ل.ةن) ريدةالاو نامتكلا(كلذ ن هنوهرص «هممهناب) لاق نممممىأ
 مدعلنو رطضم مهناال( مهبسكو)هكرتف (مهرايتخاب)نوكسوتمىأ(نومدتعم) مهيفةمصعلا

 دج نبن سوهو ةلمهمءار وفاأوةددشلا محلاو نونا حّدشب (راجناانسحالا)هفالخ ىلع مهتر دق

 صعب ةنسلال_هأ اوةفاوةلاضاةعدتبملان مقرف مهوةيراجنلا ةفئاطلا هلم نت ىذلاراجنلا
 اهباورفقكتالاقمملو لئاملا ضعبىفلرت ىلا اوقفاو ودم ُورلا ىف:ىفةيردقلا اوقتاوو مفوصأ

 ىلعم-4هردقاللاو)راجنلا ىأ (هناف) ةكردت_.لاوةينارقعزلا وةيثوغرملا ق رقثالث مهر وهدملاو

 بسكورايتخاريه نماهلكل اعذالادجوي ملاعتهللانالاق هناف :زيالىذلا نينعلك (العأ ىداعملا

 (فلسلانمةعاسج) ماللاو ةالصلا م.م ءءايدنالا ىله(اهز وف رئاغدا اما و) عرمطلا باحد لب

 دد زد نيرب رح نيد ى ريطلا ارةعج لأب هذم وه رءامدالا ىلع) نب رخام ا نء(مه مَع و) نيمدقتملا

 ني رمعو عب رأةنسداوةروهشملا 141 يئادتلا م>اصىدادغرلا ىربطلا بلاغ نب ريثك نيا
 (درونسو نيماكت لاو نيثدحنا وءأ .ةفلا نمهريغو) نيناسممو تسنءةثامئاثو معة نس ىفوتو نيتئامو

 ىأ(فقولاىلا) م-م.(ةفئاط تبهذو )اهب قاعتءامومهتلدآ نم( هءاوجةحااماذهدعبإل رك ذ: ىأ
 ىلاذا(لقعلا)نام_بمياءاهعانتماواهزاود مهمزح مدعل (اولاقو) مزح امد_عوفقوتلا

 حيرص ىنىأ (عطاق عرشلافتانه1و) الا مدعبالوأ (م-مماوعوقو ليحال) هسفنو
 تيهذو) م-ممرثاغصلار ود صو همدعو زاوحلا نم (ني-هجولادحاب) يطق مادو

 رئاغصلا نممهتمصعملا) نيدلالو د[ ىف(نيماك-ملاوءاهةغلا نهنمة_قحلا نم ىرخ[ة-ةئاط

 كلذنااه :رئايكواه رئاغص ىداعملا عوج نم مم مصعل َّك ويهاذلا لاق ىأ(اولاقو ورث امك !نممهتمصعك

 فالثخال) ىلعدرلا لصفة ىف ىأ (اذهدعب درو سو ممم لك نم ضع.دارملاو دلال وصأق ىأ (نيملكتملاو

 اولاقو) مهرعأ ىف فقول ىأ ( فقول ىلا ىرخأ ةغئاط تيهذو )ةلدالا نم هياولد ءاام ىأ(هياوجت حا ام)ءاي.:الا ىل ءرئاغ صلاززاحأ نم
 زاوح ىأ(نيهجولادحال عطاق)ة لاو باتكلا نم ىأ (عرشلا فتايهو .هنم) رثاوكلاالورئاغ هلاىا( اهءوقو ريال ىلةعلا

 م-مماهعوقو ىف فلتخغا( رئاغصلا نممهت»_دعىلا نيملكملاوءاهقفلا نهنيققحملا نمى هرخأ ةغئاط تهذو ممءاهر ودص

 اولاق) ممتعاهرودص مدع ىلع يفت ا ىأ(رئابكلا نمموتمدعك)



 آرت عءابششالو ئأ كلذ لاك كاورئ اببكتلا نم)ا هرم مدعو ىأ (ا,مةيعو ) اهمديدتو اشي رعى ىأ ( رئاغصلاىف سانلا ف التخال
 لوةو)قرغلا نءمهضعب فقوثو ىى# رعأىه ل قودي ءوهوقدروام لق ودح هيف بام لك ىه مهضعبلاقفرثابكل انبو نم

 ناو ىأزمهلاحّتفب(هناو) هنعربرس نبا هاوراك (ةريبكو هف هبهللا ىدعام لك ناهريغو) هلو.ةلو ىأ ( امهم عىلاعت هللا ىذر سابع نبا
 ةقوقامراشءاب لاك ةعماجلا ىلا ةيسنلابةحلاعم او ةقناعماوةلمقلاو سااك ( ريك أوهامىلا هّنءاًضايريغصلا اهتم ىمسامنا) ناشلا

 اهنا ثد> نم ىأ(ةريبك ان وكب ناكر [ىأ ىف ىلاه:ىرابلاةغلاذعو) ةردنجالابةولذلا ىت-ةيصعماهلكو ريبكه ثا موريغص
 منع فك:هنعنو متامرئابك اومذ حن اىلاعتلاقاذلو ةفلاخلا ستارمت واه: ىفةوبشالفالاو ةمظملاودارربكللا بحاصل ةفلاذع
 وهيلءىلاعت هللا لصد نأ دقو رثاغصلا ىأمللاالا سحاوقلاو مئالا ارئابك نو.ذت<نيذلاو لجوز علاق و كتاميس
 ىفدحلاهءس#امنبب يأ رخ ؟الادحوارثدلاد>نيبام ملا ةيلاعلا لأن عو الاال2الدعىأو « اج رغغاف مهللار عت قا
 اماظ ىاترلالاومأواءرلالكأو ٠١١4 نيدلاولا قوةعك ىقعلا فباقعلا هيلع هللادعوأ امنيب وانزل اور ذا بريشك ايندلا

 | از و زييمتااكوه(اهميعتو) ىرخالا نعامه!د ازيا ءاهَشب رعت (رئاغصلا ىف سانلا فالتخال) د<ع وأ ىذاقلالاق)
 هقوقا ريمي ىنرعأ ىهوأ وود < هيلعد غوتام ىهوأ ةدود_عمىهله ( رئابكلا نم) ىنعمو

 فاسأانم (هريغو سامع نب الوقو) رخ الان ءامهددأزيسعر هعى>مهلع(كلذ لاكشاو)هتحتو

 ن-ك سهل ناطا ءارعأ فلا نمناف هتمظءوهللالالك ارا (ةريبكوهقهنهللا ىدعام لكذا)

 (ةفاضاب)ةريغصهياعقلطأ ىأ(ةريغصلاباهْمم ىمساا ) بنذلاىأ( هناو) هتيعر نمدحأرمأ فلاخت
 ءاضع ناار ظنالوه سن: ىف هلرظنلابال( هنمربك أوهامىلا) ةفاضالابةخ_فن ىو سايقوة بسن ىأ

 م نمرظناذهوهسقنىف(ةريبك هنوكس <)اريغصوأ اريبك ( ناكرحأ ىأى) لجو زع(ىرابلا ةقلاذتو)
 دج وبأ ىذاقلالاق) ريدتع اباد [تواهثيب ونذلاتتواعئاذلو هلمقوأهعم هللادهاشالا أ شد هاش

 اهنم ىتلا ةيميملا هنديصقوةم يلا ءارعش نموهوةمالعلا سدالا ىدا دغبلا كلا ملا (باهولا دمع

 امظعل سوفنلا ىفدومظءواو « مهئاصهوناصلعلا لهأ ناولو
 نماسرق ةفارقلابنئدواه بث ونرصمىلال-كطراوةنوءملاو نيقانأأك هإ-لجهبهذم ىف فهناصت هلو
 اهنا (هللاىصاعمىف لاقي نا نكميال) رق_صرشع عيبارةئامسعد رأو نيا ةنس ىف ىفاشلا مامالا
 اييلع هناقعباهلعاف ذاب واهبدتءبالىأ(م>ا4نوكدالو رئابكسلا باذتجاب رقغتاجناالاةريغص)ا
 لوعفلاوأ لعافللءانبلا,(اهنم)اهلعاف(بثي ملا ذارئابكلا فالك ) ههللا كح ىتلا ريبكلا ؟دوهأك

 لا عأن ماه ريغ طرءاماهماكح بهذي واه و>؟ىأ(ئثاهطبالت) فو رغماهأ عمد والاو

 هللانا ىلاعت شال از ايكهةجرقعسو(هّللا) لض(ىلا)لوكوم(!,معوةعلا ئةثدشلاو) ةحلاصلادبعلا
 ىنالقابا!اتدطلا نب ( ركب وبأ ىذاقلالوقوهو) ءاشي نا كلذ نودامرق-غب وهب كرش: نارق_غبال
 ىلصهلوةك ةرهاظ ةلالدهياعلدصنلاو ثيدلانال (ءاهقفلاةعأنمريثكو هيرعشالاة ع[ ةءاجو)
 لوقو اه هاذتجا مادامىأر ئابك-لا تيذتجاام نهسدبا-1ةرفكم سلا تاول صلا سو هياعىلاعت هللا

 أ (باهولا دبع
 ىاملا ئداذ_غبلا

 فيناَضت هلاني دابق

 اهئم ةرابعلاة دج
 َج مثىف ةنوعملا بانك

 20 رصغقوتةلاسرلا

 نذدوةثامع رأو نيت ١

 اهشى ءرةصلا هذا رقاب

 نمب رلابقا رقلابابو

 ته_شاو مساقلا نبا

 ىفو(لاقينا نكمل
 ىداغم)ىفناةخ_-ذ

 لكلا ) ري ع_ضصىلاعت هللا

 ةيصءملاراقتحاهنممزاي

 اهنا ى_عمىلعالا)

 رفغت ةخسن ىف وأ رفدغت

 ىأ (رئابكلا بانة جاب)

 (اهطيحالف) لعافلاوألوءهملاة يصد (اهنمسئيلاذار ةابكلا فالذعايلاعت هللا نارفغ عمىأ (كلذ عمر ك>) اهبةدخاوثملا
 لمشب تاثيسلا نيهذي تانسحلا ناىلاعت هلوةرهاطظ ناك ناوتاعاطلا نمىأ (ْئد) اهلطبسالواه مد ,مالوأ اهعئربالو اهمهذبال ىأ

 رقغب وا ياعم ذعزىلاعتهللان از وح ورئاغصلا,ةصو ه2 تارفكلانا ىلغاوعجأةنسلا لهأءاملعنا الار ئابكلاو رئاغصلا
 ءاشن نا كلذ نودامرفغن وهب كرش نارفغبالهتلا نا ىلاعت لافاك (ىلاعتهللاىلا) رفكسلا ادعاميةىأ( وفعلا فه .ءملاو)اهةوفأم
 نءءايننالا ةمصعنمهيلا اوبهذامىأ(وهو) ردابتملاوهاكرئاغصلا نعالرئابكل او رئاغصلا نعىأ اهنعوفعلا فةخسن ىفو
 فطعبابنم (هبرع_ثالا أ ة عاج و) ىلاءتهّلاهجرةيكلالانمىفالفابلا ىأ( ركيىلأ ىذاقلا ل وق) رئاغصلاو رئابكلا
 هيد رتاملا عابتاك(ءاهقغلا ةٌءأن م ريثك ومد رباك [نموهذا صاخا يلع ماعلا



 نازالقءاهمذغعو ةمصعلالوةأامهو (نيلوقلا ىلع)ت ثيالوىأ(تالوإةيكءاملاوأ هكا ل- هأ نمىأ (| دمع صه لاقو)

 را رك نمنوءوصعم) ءايدن :الا نا ىف ىأ(مهنا)فلت مالنا نيلوقلا ىلع 1 تو لوشي «نارهظالان اكو( فات

 2س 22 س52س777777ا7ا7ببب ذاامترثكو رئاغصلا

 راركدشلا (كلذ اهةحاب
 ّى فاتلا( رئابك-لاب)

 نم نافائمممممصد
 رارمصالا رثامك.ا اهلج

 , اه لماش ديعولا نام_ميلعدرنالفهن" اا نيممشل دل اوهرخآ ىلا كرش نآر فغالهشلا ناىلاغت هللا

 نوهنأم رئامك اوم ناىلاعت هلوقلهفالخ قم |ناف ق4 اوهو رئام لكلا بانمح>ادرح غرق _ءعر أو

 لات) ىلا" هللا هربا" كلا اذه غنص ضايع(لضفلاوبأ ىذاقلالاف) ؟تاثنس نهر فكن هنع

 ىن(فاة<نا)اهمدعو 0 ؟اعْضلا ن عةمصعل اق(نا دلاله تدالو كلا لا ىع نكس

 لّوملادحأ نالزو<اللوقين ارهاظلاناكو (ا“رثكو 0 ةاهصلارار كا نءنوموصعمم-ا)
 | (رئابك !ان) زك عع كلا نم مروك ذهلا(كلذاهقحايذا) حمست هن رابع ف فالةخالاب وجوب 1 0

 ا لا ردص حاملا ناك ةريمكرأ رحال ايرهصت هرب .ةصااءايحالا ىقو ىداعملا,ةالاملامدع نمي دال 22 7 00

 ردك [نمنا هن ىقملا راتخغلا نال دقو ىئايسرظن هيفوهخر هنالةىفاهلاناو رهاظةلوالااما كسلا لاق الو)راقختسالا عمةريبك

 تدءلغناو هرم 1 اك _درمالواش- اننوكيالعاونأنءوأد- >حاو عون نمتناكع اوسرئاغصلا لعق نم بحالو ىأ (ةريغص ىف

 ق-ىق 0 ذامنا هيذو تاءاطلا ىلع باغي ثيححهن رثك الاراثك الابدي رن ناالا هيصاعمىل ءهراعاط ةريغص قف اة*<نااضرأ

 هريغصف) فاخت نا جمد 1 ل .دنالاريغ

 ىعللاذومدر ودقوهنمسوهذلا ص مقنتولذرتس امم اهمال سأ ذلا نمءايحلا ىأ(ةمشحلا ةلازاىلاتدأ

 ةرتنعلوق قو * مدشتالواراهجدان + هلوقك ثددحلاؤ

 من12 ريثك اهنع ل ريص» 5 # اهم وحءاشأول م ”اغمىراق

 ىهاسكا كل ذك سداوءأم سال 0 وا دردقو

 هنعىلاعتهللا ىذرناسحلاقدقولاف[كسدلو ىمشتحي هناهنموسضغلا 5

 (ةمشحلا ةلاز :اىلاتدأ)

 تطقعساو)ةءاهملا ىأ

 زو-<وةزمهلاب(ةءورملا
 ىهو اهماغداوالاذبا

 ةيلودحرلالايكوةوتفلا

 دقتب(ءارزالاتبجوأو)
 ةةحمربق تثشام تلقو #« اهتيحتىلعىسفنتاسرأ ىأ ءارلا ىلءىازلا
 ةيلوح رانك ىه(ةءو رملاتطة-سأو) س ويلط لاو ىليه_بلاهن حرص دقو مشت بيهللم ُوقهنمو ىأ(ةساساو)ةراقحلا

 اك كو تلاندلاىأ (ةسا-او) صقنلا ىأ( ارزالات دجوأو) لوب هللا هجر ف دصملا اهرسفو عونلا ىأ(اذ هف):ءاندلا

 (اضيأاذهو)هئان ىثوةمعاهق ورك ه2 ذاع هن راع هباعوهبنوا#تاذاها رد رالاشب سانلانيعأ ىف دسخ اماضيأ) رن :اءدلانم

 لثمباك# َر !(نال) ةياعلامهممهو مهسفنأ فر رم ردقولعل (اعاجا ءايد دب ,ال هزم مدعبام) هريغك هنعىو س و(هنم مدع

 ىأ(هبحاصب ىرزي وإللف اسهل_ه<ىأه.فوصوملاىأ هب مح لا ماقمىأ(بصن :م طم ةاذ-ه) لةمنالاعاجاءايدنالا)

 ىأ(نوهعزنمءأيدنالاو) هلق لخما عامتأو ةوغدلا ماقمىفانيف(ه-نعبوملقلارقني ول هصقني وهرقحت ىأ(هيصتمطعاذه
 هللامهمصعىتاا رئاغصلان مروك ذملا(اذ مب قحلي لو ؛) مهمانقم ىلعد قم دال هنالدلك (كلذ نع) نو ربم

 نوكمشهن :عنوهرس امىلادوعننال ! .ةح هلة مريمض ( هلثمىلا ىدافحأب 0

 ىدنلا بهدصتم ضل

 ىأ مدقلا تطسققؤرلو
 هسفن ىف احا.« ناك ناوهنعىهممىلاىدأ امن اهدنعناف كلامديل!تهذ ىذلاعئار راادس ل يمقن ) ىرد زبو) هب فو هوما

 مئانصلاوهر ورضريغ نههلهأ نم سل ن 1فوسلا قى لكالاك هسا از ءارزالا ىل ادوعب نال هتك و ءابلا ناىل-ءدلوأ عتب

 0 دس هناث مدل كاارءالدلا ميلعب ا بنالا لقى «ءذإا ا ا هلا 0 1 1 د

 ه ركل ىأ(هبحاصب)
 هيلاىدأامبه هد>و م طل ابعاون الا ةماداكو « سام !اهيبتشرام 5 سلا 0

 0 :9- عار 3 هراس قرص د_هوةمر ىعبهنم عذملاىأ( (رط ا جاع مس نع يولقلا) درط» ىأءاقلا كف هلو ردلادسال ةراغالا قع هاذ 2 اى ان لا ا دل ا دو

 مد ة:[كىفارقلا لاق ةوةلك_ثماهتك ل ىل اعتهّنباه_ركللام مامالا نعقالطالا ىلع ل قنا ةلسملا
 6 رسلا3و هليصقت نأ الاف رض للي وط مالك اهيفةيكلالاءاملعلو اوقالطا لعتسلاوا

 (م-مىرزي ناىلاىدوت هلعففرقك ءايدنالاءارزالاوهبك-ةرع ءارزالاىلا ىدوتب هناهدارعناديد ا
 هته 3 كج 72 ا م تس تحس هو حمص وما هس معسل ب 2 مصل: نك كس عج

 ل وق ن-ءىأ(ه ع

 ه-ءارملوص>وهمالاك

 نءن وهرتمءاودت الا وز

 مم رحيق (هلثمىلا ىداف) ةمذمالو ل ءاف ىلع ةعبتال ىذلا ( حاملا ل ءهق نم نأك اما ريح افىأ(اذه داب ل.الذ

 عنملايكأ ةمحعملاءاظلانوكسوةل مهما ءاحما عتب ( رظولا ىلا حابملا مءانمهيلا ىد ا عدجو رخم) هنعن وهني امة رجشمملا ىأ



 ىلا مةمهء-صل| ٠ ندم مث وضع لعمه_طمدلدت_ء-ادقوادصق) هلوةوأ لعق ىأ(هوركللاةعقاوم ند هممتمصعىلا مهضع ب هذاقو)

 ىورو (مهريس؟ م هراث آعابت او) ١١ هأمدت نال لاعقأ ىأ( م هاهو لادتم هما ىلا) مالا ع.برعى أل دتسابق اعتم ( ريصلاب

 مهلا وحى أمم 0ر72 تتتتتتتآآ
 ىأ (اًعلطم) مدل اوقأو

 مفامذأ هم نادق ةريغ نم

 لافاك اد_-صق مهاوتأو

 نمل تستر الا
 هدنقامها دمع هرنا ىده

 هللا نوبت تنك نالاتو

 رومجو) قوعمس أف

 نمكلذ هاي هلا

 قادر (ةفينحأو

 22 وا ل

 ىو هلمأ:ةىدالا ءاقكلاىف عقين ةممبىردزيفمهماقم له نهمهارب نا لامتحال ميا عمرحيف
 ىلامهضعببهذدقو) هرك 2 !اطاللة -احالنيلصالا ىف مالأك امهقد رعتوةريغصلاو ةرييكلا

 ١ وه.امأ(ادصق) هلعمي نابهي# عوق ةولاىأ(6 و ركلاةعقاوم نم م)مالسل اميلعءايدنالا ىأ(مهتمصع

 أهو راكمهم اع ولطاش ككمارحلا نع ءعونوهو مر غةها رك نوكهوركم لاو هس أبالف

 نالاَذَد مدا ارااوتابوذ: لا ضءد ٌكلرتك هي رتنةها ركون حاب عطقلا نم ارانتجا ضن هيف نكمملاذا

 ىقه:ءىل ما هوهوىلوالا فال- *لماشلوالا ومويلعهعانةماباومزجامممدة:اميفلخادلوالا

 0 ١4ناي ءلنواك نآالا هية عضااهو ركمل عدول ةهعامت : اي رومام سوه. لعىلاعت هللا ىلص هنالذل لا

 زاوملانايمل ث تم 1 ااه رثذ نيترموأةر مهو طولا ءاضءأ هل سغك لضفأ ةحىف نوكم هناف ع رشدلاو

 مهد اهلثم لعن ىل (مهلاعأ [لاثتماىلاريصللاب رئاغصلا ن نم م #ةمضع ىلعةعالا ضعب لد سآدقو)

 مظعلاس :ذنالةريغصناك نأ, ؛ مهممهوعنما ذل ذأعو رشمهوئطو سانلا لعت راحو ممم كلذ ردصولف

 دوعقلاو ,مايقلاك ة- مابج وأ ةيرو ريض تناكءاوتىأ ( اقلطم مهريسسو مهرأت آعابش او)لقناو مظع

 ةءالا كا درت ىيدلدق ة-ءعرش ةن-_سحابا مهاعذأ ىف لصالا ّنالاحاممنأك ناوهيف مهب ىساتن انا برشلاو لكالاو

 تفر ن1 فاما هللا ىل_صهعاشاىق 4 عفئاشلا فاك >ادقو رهاظاا نمعجرالصالا َنالم ممر دصاام لك ىقمهعارتا

 مدقمهنا عم ىذاشلا نع ر-دعلا ةنسنب هعادططاوهموذك ١١ مآ حتسا لهاعل رت سل هنا |:ملءاميث مسوهياعملاعت

 ةدرو ةهدملك- اىلع نم) م4ةيصوصخ هنا غنم منا اقلط مهرأت 1عابتابابحتساىأ (كلذ ل ءءاهقفاارو هجو) هضرفو

 ىلع لدن 6 رقز مايق(م ١ املا ريغنم)همهذم لهأرابكه راد او( ةقينح أو ىفاشلاوكلام_باحأ

 0 عو رشة ردم ١ تلا ريغنم(اعلطم) لعب ىدم#ي ل ,)ه قه ءادتقالاو عسل رشلل هلعقهنا

 ىف هعامن اتت( لال ازال عن (كلذمك-حىف) هعابتا,لوقلادعد (اوفاثخ +!ناومهّصعد

 هره-ع خ نمسح ح امنا مهريغ لاقو نيت داو ءاهةغلا نمريثك هيلا بهذو اهريغك ةب ةيلمحل أر وهالا

 ا وبأ ل يقو هللادبعنيدجأ نيد هللادبعوب أ (ذاذ نمزبو خنبا ىحو) بجاوهنا فيعض لوقو

 ةحوجر هلاوقأن الا فالخملالءوهبهذءىف فيناصت هلولوصالاو# كلا لاةعأنمىربجالاذ.ملت

 ءافا ضد ذاذنمزي وو علا سج وب د>اولار مخ نا اوباطاللا ىفنومل> درالديسعلا نا هلوقك مهلذع

 ةحوت ”ةم ممور و .كموةنك اسةمحعمىازوةيثحْلاةأذثملاءأم ءلانوكسوةغفْلاواولاحتفو ةمدعملا

 ةلههملل اوالا لوو فلأ اهدي نيّة مجعمنيلا دكة 5 امان ون ما4دبةدحومءاس ىورو# در وسكموأ

 نبد#©#نيرع(ح رقلاوبأو) ريلا دبع نءالد.همتلا فاك ةرصملا لدأ نموهوةثامعد رالادودح ىق قو

 (ةني رق مازتلاريغنم)
 د_صق عوقو ىل_ءةلاد
 لب م  هلاعفأَق قدوعتو

 نار هضعن )دنع لطم

 (كلذك-ىفا او_فلمخا

 نم مهعأابت :ا كح ىأ

 كلانهيدنوأ بو->و

 (ذادنمزي وف ك-و)
 حا ةةوةمدعملاءالا مع

 0 قارا
اوأنيثالث ة:_-ىفوتكلامهقفىف ىواكلاب رات؟سحاص كلاما ىئيللارمع

 9 0 2ك ةلثو نيت الثوىد_ح

 ماذا هنايصوطخن م هناملعذ لو برعشلا» لك الاكايلبجارمأ نكي ملاذا هلع قام لك ىف إسو ةيل عىل اعت كلا 01 8 هللا ل-ص هغايتاب ينال اقىأ (اناو_جو)هراثآو هلاعذأ عاب ىأ (كلذ ازتلا كلام) مامالا (نع) 2 هل
 مل :امكهو ركمالو مرده ءردصالهنالابث :ةرصحنم هلاعذأن الدحابأو أبدنوأ بوجونم هلاح ملعب

 ةميظعةدابل ةبسنةبسنءايو ةلمهمءارو وءاسهلاحتفو ,ةدحوملانوكسوةزمحلا حقب ( ىروبالالوةوهو)

 نبلا ذدوأ ةمحعيلاذق

 فا ام-مْدي نيةمجعم

 هوى مالا ع هعقن

 قامتناو 0 ةيكدلاملا ءاملعنمئرهالاو ىحرأام ىنععرهبأب رعموهو نآرجصاب ىرخأ مهو نان زو نيو زق نب
 ئأو)ةثامعب رالا دوز نيا سلو مالسلادبعنيدي زي نين جرلا دب عديعسوبأرخ "الاو لاص نهللادبع نيد ركب وبأن انثا

 ىلاملا 0 11 لهأنم هكا ءاملع نمىرهجالادمحفمهدنعر وهشماض:أ|ذهو ىفاش اوهاذه مالسل دبع
 ا ---------5- درسا ترو فش تل

 هزمهطاح مفي ؛(ىرهالا لوقوهوابوجو) م- مءردصامىأ(كلذم ارتلا كلام نع ؛امئلثو نيثالث ةنستامىواح بانك ب حاص

 كئاملو نيعت_ت رس - ةن-بتامىويتلا مهربك زمام هواها !لاقزاسحلاب ل مجوناحنز زو نيو زق نيب ظع دلبءاسملاو



 ة-ةيت- ىلآب اا ىروثلاىأ (قارعلالهارك !لوقو) ةيكءااملا ىأ(انبا أر ثك أو)داصلا دين, (راضقلانباو)
 ةئامعب رأ هناقن_صمتغاب ىطاسنالا ن ءذخأ ىدادغبلا سابعلا نأوهو مجهرخ [ىفودم ومض متل هم نيس (عرسنبدجأو)
 ىنزملا ىل_عىت> ىفاشلا باد أ عي ىلع _ضق“ قءساوأ خيشلالاتةنسنوس#و عمسرعوةثامثلثو تسةنسىوت

 ءاضقلا ندأاممةريك ابك فخص حيرسنبا خيشوهو ةمجمملا ءالا نوكسوءاطلا حئفب و عدمت و ةزمهلا مسكي( ىرخطصال او)

 نسعد ر[ةمسرودا دب هتنسح مث نا سج سءاذض ةهللاب رددقملاهالو:د><ةالخأىق ناكوايندلا ن مالا ءادهاز ناكوةءالا هن دّةسا

 ةيتحالان وكسوة مجعملاءالاب( ناري نباو) ب رح باس نذدو ك5 امثل و نب رشعونام 17 ةنسذادخب قونو نءثثامو

 كم مم سس# ىرادغلانونقفلافءارك

 .نيئلمهملا ءارلا انو نيسلا أ ب رسنباو) بهاذا اءاهقذنم(قارعلا لهأرثك !كوقوزةيكلاملا اليلجاماما ناك ةئامئاثو

 بهاللاءاو ل ماح ذاشلا ىدادغملا رس نب رع نيد جأ سامعن اوبأو هو مح 0 و ىل_عستعي ناكاسم 1

 ءاضق ىلوت تهشالازابلابتقليو ىىذاشلا بادصأ عج ىلعهنول ضفباوناك ليلا ف يئاصتلا تحاص هال 2

 ةلمهمداصوأه>:ةوةزمه اسك (ىرخظصالاو) ةئامالثو تم ةنسىلوالا ىداج ف ىفودزاربشأ| ءالاا هلو. ىءاضتلل
 مذاب رخطصال ةعسنةيسنلا ءان اويل هلم يعمءار وةك اسةهح عمن اخوةحون ف مةلم-همءاطوهنكا م ناكاماانب ا أ ىف نكيمل
 !ىقون هقيئاصتاذكو ةيعفاشلادنعرو هملامامالا ىسدع نب ديز نيدجأ نب نسا ديعسونأو هو ةميظع هع نتا

 ناو) امهريغو نازيملاو تاقتبطلا ىف ةلص ةمهترتولاوقالا دحأ ىلعة امال نيناسمو حبرأةنس تارغلانباريزولاةيلطو

 ىدادغبلان اريخ نب حاصنبنب سل اوبأو هو ريخ يا لعوهوتنالثلل عمجار (ةيعفاشلانمنارخ أ نمراو اضم ا
 هيلويلتارقلا نبارب زولاهسبلط ىذاشلا هقف فد_رغملا فوئاصتلا ب حا صوردق لول ادهازلا مامال أ هيلع مو هنا لكوق

 هلثماندل؛قامنا هيلو.كلذ تلعفاسنا لاق متدنع جر فاف ب < مئاعارأ هيلعهمأب رم د3 هي ل ءانصع ١ 0 ل الا

 هناىأ (ةحابالاىلا) ءاملعلانم(ةقئاطت.هذو) هترمصن ىفىلا«تهللا هجر ةماش وأ خابودوهشلا || ارم 0 2 وهورمإك حابمألو بجاوالح:سمىأ (بدنإ هلاح لع نلاميفلسوهيلعىلاعت هللا ىلص هل عابتالا ىأ || ضع ةاواتعالا هيلع
 ايدنوأاب وجو هلاعذأ ى لسوهيلعهّنلا ىلصهعابتا ىأ( عابتالا مهضعب دق و) فى ةولا ىلا -فئاطو حابم هنعدأ رفالا رماقوم ولا
 (ةيرقلادصقم هبهعو) مونلاو لكالاك ةيلبحلارومالاحرخيل (ةينيدلارومالان مناك اميز إب اندرأام لاهو
 ىكأو بجاحلا نيا وىدم' الاراثت#اد_ه :وهمد أمد ايىلاعت هنبا ىلا ب رعمل ا!ىأد_صقلا قد ىمعل" ع نااندراارمخالا لقد
 اف(ديق ل ةحابالا ١ لومي عىلا علا ىلص هلاعذ أن مل«: م يخل الا ناب (لاقن موز ةمأش ال رانتكتلمو نارعت

 د_صتام لك ذاةحانالا ىفائي هند ممقدلا نا ةءارقلا دصةو ةينيدلا ديقببوجولاو أ بدنا بنات نمد:
 هيلا ةبفلابوه.ه:قهلهذامكحا ذهل ةيدنلاوأبودولا نم ! خالو هفةعاطةناردلا نمةيرقلاهب 0 0 ةءاضقلا .٠ 1 .٠ 3 0-5 2 ساس ءاضق هلع ضرعد
 (لاق) ربد_:و ىئدسا |هيفالاهمكح ىلع برم مه مك- 3 هنمالةبسنل اباماو سو هياعىلاعت هللا لص 0 1

 رئاغصلا) لعث( مهيلعات 0 ودولف) راق رئاغصلان ممالسأ اوتالصلا يبلع مهتمص ىلع لدتا

 -ّ م هرهعك (هلاعفأ نملل_ه:لك ساذا) هيانرعأأك اةاطم (مهادفأ قمبججعادتقالان 0

 بترتدالام(ةحانالا) نم(وأ)ابودنموأ امجاو نوك:ناب(ةيرقلا نم) هدضقامىأ (ههدصةمزيم“:)
 هنوك-ل عرش عنملا ىأهم_جعملاءاظناب (رظحلا) نم (وأ) مذوأحدهوأباةعالو باو هيلع

 ىأ (ةيعفاشاا نم)
 نمو و-هنوروك أملا
 ةيعفاشلاءاملع نم هلمق

 اينابوجوىلا اوبهذ
 م (ةحابالا ىلا) مهريغنموأ مهنم ىأ ( ةغئاط تبهذو بدن كلذ نا ىلعةيعفاشلارثك أو) ءايدنالا لاعفأ
 ب رغلادصةمه.ملءوةيني دلاروهالا نهنأك اميف)ايدنوأاب وجوىأ(عابتالامهضعيديقو) بدنا اوأبوجولا ىلع لل دماقاذاالا

 مهعابتاىأ (ديق,مل) مالسلاوةالصلاهيلعىنلا لاعذا عابتا ىف ىأ ( هللعفأ ىفةحابالابلاق نمو ب و رخالا لاوحالا ف برغتلا ىأ
 انمل ءمدعل (مهلاعثأى مهبءادتقالا نكولل) رئابكسلا نءالضفىأ( رئاغصلام هيا ءانزوجولو) ضعبلا كلذ ىأ(لاق) مدقتاس#
 هدصقوأهءلطمىأداصل ارمسكب (هدصقمزيمشي) مهلاهفأ نم ىوربو مهنمهريغك ىأ(هلاعفأ ل هفلكسلذا) مها وخأو مهدضاعف

 هلو ىلع بترتيالا م (ةح ايالاوأ )ا. دنوأ امج او(ةبرقلا نم وهأهدصقىذلا هاهعبىأ(هن هني وط رو: وه: ىأةخسن ىف اك

 ىلوال !نالةوأاهو ركموأ مارح عملا ىأ( رظحلا) نم(وأ)باقعالوباوأ الو مذالو حده



 قرب نمذنعز اص وصخ ىأ (ا مسالة يَصعم هلعل رمأ لاشتمابءرملار موت نأ عصب الو) ةيصعملاو ىورب ودل لا ىةغل انلاىأ (ةيدءملاوأ)

 اندنعامافىفاشلا بادكأ مهرامممزخاتملالهج و (اضراعت اذا لوقلا ىلع) ةلدالا نم( لعقلا سد: )هقفلا ىف ىأ (نييلوصالا نم
 #١ 2 ىفوعقولعقلانالامتحالهب رقالهنوك ىلءلدأهنال ل عقلا ىلع لولا حج ريق
 عصبنت--يبيبببتماتتتتبتتتتتب07ْب0تتتتتبببتبتتببتبتبتب7ب79ت7؟7؟7؟709تتفشظتظساتتببتتت7تاتتتتتا سلس ببشييسي-- -ُاتلل

 ةخ_ىنلا هذه ىلءوريسفت فطءواولابهمطءرهاظل ا (ةي_صعملاوأ)ىلو الاف الخوأ اهو ركموأ امركم
 رئاغصلازاوج ربدقتىلع(حصنالو) مارءلاباذ_هو هوركلاو ىلوالا فالخت رظ لا رسسغي نا تمني
 هلعل) ه_:مردصو_سوهياعملاعت هللا لك ىنلا لع فرو مالا ن*( رمأ ل امتماب «رملارعت نا مهما ع

 هذمترد صةيصعمىهعشن نا مزل ةهوحنو هللا كم ىنوعدت اف ىلاعت هلوقل هعابن ايانرعأ دقو ( هب صعم

 هنالاوعو هءالوةريغ_ص ةيصعمهنعردصتن ازاوك ةماهريغ ةمزال انا هياعدر واملو لطاب وهو

 لوقلاانلقول حراما اذ_هزاقي وأ انيلعاستا «هعرحت,حرصرملام م هناالااةيلعةم رح اهناانللاق
 ءانثتساللاالوقىلعو اهيلع مالاكلا مدقت(اميسال) هلوقب هول ارا[ ل ع سدلو لعغلا ىلع مدقم
 (ىلع) هانمدق دقوواحنلا هناك هدئاز وأ هلو دوهامو لكم ىنءعفىدوك و4 اياهدعتام هيولوأاممداؤا 0

 عمرمهءملازاوحلا ىلعهئاالدلامممرخأت لا له جو(اضراعتاذا لوشقلا ىلع لعفلا مدقت ىربنم) لوق

 مدقنمم-مُةهيق هل ةءادقو هلاخ-اننوكي ىت>ام ممرخاتملا ل_بملو مارح هنا لاق العف لع غي ناب نأ

 لد#و روه#|لوقوهو هسقت قدح هنأ ةعم هلابهنو#ل لول ان لمعي ىل. ةوهيقل امدح ال هناللععلا

 ةفلاخلا ىنعمعةضراعملاو اعلطم .هاعفابىد يل دالا ىلعو لوادنالا رنا ىلعامهدحأ حج رمال
 مهضعب هيلدتساىذلاليادلا(اذهديزنو) ىرقأةحلا نرك_: اذهل ءورخ "اللا ىهذ>|ةاؤا: مو

 امعليلدلااذهديرنىأ ةدحد ةعراضم | نونبديزنوم,يلعاهزاوج مدعو ر ئاغصلا نممهتمكعىلع

 ىفنوةقتمو( نوع -ىهيلعملاعت هللا ىلدانيدت نع اهزاوح .دعب لاو ىأ(اهاغن نمورئاغصلا)

 لعافللءانيلاو فاقلارمسكي( رقيال) سو هيلعىل اعت هللا ىلص ىنناا ىأ (هنا ىلع) ءايدنالا نمدريغك هقح
 نال(لءفوأل وق نمركنم)ر عأ( ىلع)آراذاهريغرق.ال ىأ لوهيلع لات هنا ىلص ىنل اريمْض هلعافو
 (هناو) رومامهنيملاذاهيه_ىلانا ل ةكزثاحهتلعذام هل هلوقةلزعلسوهيلغ ىلاعت هبا ىلص هنارن رقت

 ددد_ثراكت اوجعت(ىيكف)هياعءانثلا بوجولربدةتو ىذر توكسلاو (هزاوج ىلءلدهنع)

 عمه سفن ىذرب نأب (هسقنىفه-:مهعوقوزوح م )هعمسوأ هر نم( هري غقحىف هلاحاذهنولكي)
 ثيد_هلا نمو هيلع ىلاعت هللا لص هنارب رش اودعاذإو هعابتا ن مهريغا هاضرنالاما تمص ءواوق 0

 اك هّتحابا ىأ هز اوج ىل_عز دي هنافدركسنيملو هرم عىفهم ل عامهعمسودآراملثمو هل عفو هلوةك
 لهأ نمايمذ ىأرول5ك كلذملبقهعنم نيب نوكيال نا ْمءاطو رش هيقاوطرشممناالا زويا وصالاهررق

 ناورمالابرومام هنالرظن ه فو ركسنملا كلذ هلازا ىلعر دق_ناوه:لهىل دأ هل «ةيامىلعةسنكىف هي زحلا
 ىلءنيقفانا| ضعي رةيناكاك اذهودلزع«لا ضد هلاقك دقي هراكنا نا معي ناوالاةةواهو ركمفاخ

 مهسفنأن عال ضف ىداعملا ل عمهريغنو رقيالم ما ىلعلادلا (ذخاملا اذ_هىلعو )انا يد ءهق ان

 فيكف هريغهنعلوسرلا هنا هنالابي رقمدقتدقو (ليقاكهو ركملا ةقفاو «نعمهتمصع بحي

 كاتتدانامس < وأةداعلا
 أنبا لاقاذلو ةلاحما
 معنتلا نمرامتعالانا
 ةنارعجملا نمفتملضفأ
 ناعم ةيعفاشالافالخ
 ةرخاة متناكة ئاعةرع

 ةجح ماعتعقو ثيح

 ةنارعخلا ةرعو عادولا
 ةكملأ هدد كاك

 (اذه) نحف ىأ (ديزتو)
 ىأ(ةجحإ) ثحبملا
 مدع معز نمةهمش ل رث

 ءايدنالا ءادتقالا ناكما

 نيب نم مهلا هفأ ماهمال

 نان)ءايشالا نم ىتبسأم
 رئاعصلا وحن ملوش
 انيدننعاهامث نمو
 (مالسلاو ةالصلا هيلع

 ءأمدنال ارئاش نعاذكو

 مالسلاو ةالعلا مهيلع
 ىأ (هناىل-ع نوه )

 مكب (رشمال) مهتممريغك
 ديد_ثنو فاق حشو ءاب

 ىق ىداحا اطخأو ءار

 فاقلارسكي رق هلوق
 نيا نمهريغهعبتو

 رغالىأ اطزالالاقو

 تاوصا اوراكنم ىلع هريغ

 ىعملاناو افلا

 ىعزرتيألو سال
 (لعذ وأل اود نمركم

 ىبتنيل ركذ, وهيب لب

 ىأ (هناو) لوالا حيصتلاو مال لاو ةالصلا هيلع هتافو لبق ىنارتلا ىلع عصن مأر وغلا كلذ طرش نمل هاوهلتخاو رك لوهدنع
 هل -ءافىلغركني ل ىأ (هنعمل- .و هيلع ىلا« هللا لص تكسف)العفوأ الوق هةمأن ماع ىأ(ايشىأر ىتم) مال لاوةالصل اهيلعونلا

 ةخسنىفو .زاحع راضم(زودي مث ريغ ىقد>ىهلاح) 7 رقملا( اذه ن وكي فيكف)ارب رقت اذهل ثم ىهساو(٠ زاوح ىلع) هنوكس(ل د(

 روكدملاىأ(ذخاملا اذهىلءوهسفن ىقهنمهعوقو) روص فيك ىءلاوهنمماك:لاةغيصن ىرخأ ىو زيوجتل نم لوعقملاةعيصد



 رحؤلا فاني هلعشبءادّتقالا ىلغبدنلاوأ) بوجولاذا لوةينارولالا ناكو ةمرحلاهجو ىلع ءادثفالا كرُثَن هعنملا ىأ (راخاذا
 ءادةقالااهطق) مهتداعو مواد ىأ(ةياصعلا نيد نم لع دقفاضب أول ريغل ىأ 14١غ (هو ركسللالعننعىسعلاو
 اسال 2. هللا تدل :ا|لاعثان
 9 تاعفاذا كءاعراع 2 هل-ثقانو واخ نعد دال , هى مسودي 1
 نثلكى و ةخ-س: ىو 9 : (ن لكىف تهب وت
 ءادتقالا مهنيدنمو ىأ
 ىآن 0 هلاعقأب

 ادصق هلاعنأ نم عوت

 ةقرقن ريسغنم اوهسوأ

 هلاعفأ ند ل-ءق ني

 ىأ (هلا وقابءادتقالاك)
 اوذ سيند_ةن) اقافنأ

 ري (هعاخدما نيح)

 هاورامىلع اهحتفوءالا

 رع نع ناحيكتلا
 امسهنع ىلاعتهللا ىذر
 مالسأ أو ةالصلاهيلعهنأ

 تهذنم اهتاخدلذختا
 ىوروهياودشقاؤهلبت مث

 مالسااوةالصل اهيلعمنأ
 بهذ ن_ءاماخدفتا

 انقاعذختا م هذ
 اوعلخو) فرو ن<
 دلجأماو راك )م هلا

 علخنيسح) دوادوبأو

 هيلع ىلاعت هبا ىل ص

 هلعن علخ ىورب و( ملسو
 ىنأن عما ظفلو
 هليا لوسر ىلص ذمعس

 مل .وهيلعىل اعتهليا ىلص

 ىلأن عو مهلاعن ساناا

 انس لاقى رد |ديعس

 اخ ذا هراد اب ىلصن وهل عىجلاعت هللا ىلص هللا ل وتر

 اهوركموابي رحت عنملا ى_هعتلاشمءاظب ( رظحلا اذاو) هلوقيهو ركسملاءلعفمدع نءليلديهفدرأ مث
 ءا<ع ضل اةخسن وذا ا اذه ىلءو هلوة ىلع فوطءموهوا:هليلعتلا|مبديرأ ىذاسملانامزالذاو
 هنمضوىلاحالاري غبلطلا ىأ(بدنلاوأ) رظنهيخو ف. رت هنا ناهربا |لاقو ةمجعمداضو ل مهم
 هرح زىأ( رحزلا ىفاني) ةمولعمةريثك تابآ ىفهعابتاب ىلاعت هتلارعأ اك( هل ءفيعا دشقالا ىلع) ثلا ىنعم
 ةزاز-اذههمالكىفو (هو ركملا)رمالا( ل_غننع) ريغلل( ىلا و) ءاضربالام بك_:راءآر اذا هربغ
 هاضربال هنا نمرمال هوركملا نعمل#س .ر هيلع ىل اعت هللا ىل د هّت هع سي هنا ىلولغلا شباك هحيضوتو
 «-هجونمب مث هرخآ ىلا ذخاملا اذ_هىلعو هلوةىنغم اذهو ض :ةمربغن هو هه فصتنب فيك_ةهريغل
 اذاىأ تملعإك اضدأة-بح ىهو خسلا ض ه«ىفاك ض اوأر ظحلا اذاوهلوةبديلارا ثأرخ آه ج وب
 لوالا ىلاوهعاس ا بدني لدقو هتفلاخم عاتم ليقف همكحر دن العقل عفو هياعملاعت هللا ىلانيأر

 اىأ (اضيأو) ريدتفر وجزم هلءافاهو ركم لعفيالا ممم لك ىنعوبدنلايىفاثأ | ىلاو رظحلاب راشأ
 نهىأ(ةباحصلا نيد نممل_غدقف) هورك لا ةعقاوم ن علسو هيلع ىل اع هيلا ىل_ص هنئوص ءىلءلدي

 ءادتقالا) هينكشالاملعىأ (اعطق) هلوةو حصهرهاظ ىلع ىل+ولوةداعلا ىنءن ولكي نيدلا نالم داع
 ىنو) ةفلتخمالاعفالاتاهجنمةهجىأ ىق ىأ(تيج ون ميك ملسوهياءىلاعت هللا لد نلا لاعفاب
 هرماوأ ىف( هلاوقابءادتقالاك )كلذري و هماكتو هناكرحو هشاعمر و «أن ءتناك عونكأ ىأ(نذلك

 ارومأ ركذ محصبالوهو هيفهعابتا مزلاهو ركم لعفولف عابتالا ىف لعذو ءاوق نيب نو ةرغيالفهيهاوو
 اوناكنيذلاةباحصلل ريم ضلاواو >رطواومر ىأ ةمج ع ع(اود بن دقف) لاقف هلوقك هلعذنا ىلعلدت

 ىلع متاخ عج (مههيتاوخ)امهمعىلاعت هللا ىضررع نبأ نعناخيشلاهأو رثيدح ةراشاوهواو متت
 لبعد رطموهواهرخآ ىععةماخ م جاهميث ١ اولا عالاد روأك : لا عش مه_ضعد نأف ةعل

 وهثيدحملاةراشااذه :وه.ق اغا مد ع نم هيقهغأ ىهو مانامخعج وأ ىعأ هس مش ريغدنع ونيك وكلا
 موةريغأراةك نثر قيالمهما هلل يق مالسالل مهوعدي كولملا ىلا بتكالل لو هيلعرلاعت هللا ىلصهنأ
 نودلاحراسهذلا متاوخ م رحمي هيلا ىحوأ مث هللا لو سر ده + ةن مخلل بهذ نماسعا هلت اذ
 هللا لص ل ععيءادتقا م مماذهف( هامل نيس>) ةضقنمرخآ ذختاو رهنملا ىلعو هوه>رطقاسنلا
 3 رحت ل ءهنمو هنعىلاعت هلبا ىذ در ىثاحما |هلداددهأ سهذلا هعاخن ا ليق و هرك ذك مع وهياعملاعت

 ةضف نم ناكهذبن ىذلامت21نا نمىورامو امول>ىف مزح نيالافالخ ةضةلاب هل>و بهذلاب متخدلا

 ىهن سوه ياعىلاعت هللا لص هنأ ىطرقلل لمح رش ىفو نيحيحدلاح ورش ىف لصف هنأو رىف نعط
 هاورو ةضفلابءافلا محدن ناود# مسا هعاخىلعدحأ سةر نا و هعاخ سةنك هعاندحأ ٌسةند نا
 ةالصلا ىف (مهلاعن)ةءادعلا ىأ(اوعملخ) مهنا سو هيلعلاعت هللا ىلد هلاعفاب مهئادتقا نه( و) ىوونلا
 ديعسىفأن عماحلا ودواد وبأودجأوا ورىلكت وهو(هلعن) مل_سو هيل عىلاعت هللا ىلص( علخني>)

 هييلعت علخذا هياحجأاب ىل هل وهيل عىل اعت هللا ىل هللا لوسر امد لاقهنعىلاعت هزبا ىدرى رضا

 «ئلعق لاس راولاق اذه ىلع كاجاملاق هتالسص ىذفاماتمفاعن | وقلأو وأراملقهراس نعامهعْضو و
 مسا يك داب كل كلا 1 ل ا ا ا ب ب يبتتبيتلتبتا

 لاف
 تيقلأ كاني أراولاق ىلاعن كث قلا ىلع كا جسام لاق هتالص ىذقامل :مهلاعنا وأ كلذ موةلا ىأراملف راس نءام_ععضوفه4يل هن
 نيتها ىف لدباحصلا ةعباةمونيتلمقلا ىلا ةالصلا ثيدحبابلا ض ءانيو ثيدحلا ارذ ايف ناىنرم+أ ىلإ ريجن ا لاتذ كيل عت



 رع نياديؤرب) ارابدت_ءاوالابقتساة جالا ءاضقلاحةلمقلاةاذاحمزاوحن مهلالدةسا ةباح هلا نيد نمو ىأ عفرلاب( مهجاج5>او)

 هتجاح ءاضقل اسلاح) ملسوهيلل «ىلا «تهّللا ل ص ىنلا تير فةصقح تدب ىلعامون تيقرلاق :ذعْزمخي “لا ثيدح ىفاك (ءابا
 رابدتسالاو لابقتسالا نعلسو هيلعىلاعت هللا ىلص يبن عمماشلا لبةةسمةل بقلارب دّتسم خيب اصملاةداو رو( س دما ثدبالبقت سم
 نكساو طئاغالو لو.باهوريدت_بالوتلىقلا اولبقت الف طئاغلا م اذا بودأىلأن عمة .شلا ثرد->ىف(كلاحم اكلة
 وأ ةرورضلا ىلع لو اندنءوهوءاضفلا ىلع بونأ ىفأة باو روءاثبلا ىلعر عنيا ةباو ر لمحت امهتدب ىذاشأا عمق اوي رغوأ اوقرش
 هور قىورب وةريثكءايشأى ليدحاو ىأ (ئئريغفممم) ريثك ىأةئالاوأةبادصا| نم( دحاو ريغجةحاو ) ىسبملا ل قامىلع
 7-1 ىلاعت هللا ىذر سناك ىنادصلا ىأ ( هلو ةب 5 ءاعلاوأ ةدامعل ا هناا ) ئش
 قي حجبببس + ؟ب؟ب ؟7؟”؟ب؟©؟!ك«؟©؟#“#؟|#|#آ#آ#آ#آظآظآ]آ]آآآ]آ]آ آ ]آ يي » سس 00مم

 كس ارك الا راهط ملع اذا لعل اندالصلا نإ ع 4ث 1 رذق اه نا ىنرمخأل ب ري>ْنالاةو

 دوويلا ةلاخعغد_صقاذاالا هءامحسا ىلع لديالف مهفاف خر م_لاعن ىف نولصنال م هتاف دوهملا اوقلاخ

 لالدتساىأ(مهجاجت-ا) ملسوهيلعيلاعت هلا ىلص هلاعنابءادّمقالا بابحتسا ىلع ليام( و) لأتف
 اولدتساامهنعىلاعت هللا ىذرر ع نبانعناخ كلا ءاور ث.دح ىف دراولا مهتعىلاعت هللا ىذرةءاحصلا
 هللا ىذر(رعنياهب وربإ هلوقبهيلاراشأ طئاغل ولو لاباهرابدمءاو هللا لامقتسأز وح هنا ىلعهن
 هنع ىنكي وهو زاربلل ىأ (هتجاحءاضقل اسل اح) ل_سوهيلعل اعت هللا ىلص ىذل ا ىأ (هاب |)متءىلاعت
 ىلعامون تيقرلاقماللاوةالصلا مهمل عءايدنال هل ةوهو (سد#ملا تدبالمقتسم) ابدان ةجاحاءاضقي

 ةنيدلاناك ناهمزاب ودزأ وجىلعاذههلعقي لدتساوخلا ملسوهيلعىلاعت هللا ىلدهتنأرف ةصقحثدب

 الفءال_لا عسأ اذا لسوهيل هىلاعت هللا ىل هنع ب ودأ ىلأ ث ردح ىنانما ذهواضيأ ةبعكلل اراب دتسا

 ءالخلا ىفهركي هنايامهتدب ع جو خو فمهنا ليقفاوب رغوأ اوةرش نك-لو طئاغالو لوبهل بقل اوم يةتست
 ةلمقلا ىأاهميظعت ليقفهتلعىفاوةلث_او كل ذلة دعما تو.#لاىفهركءالو نارم-علا نودرتاسالب

 نوريثكس انىأ(مهممدحاو ريغج”حاو)لوالا عيدصل اوهاريف ل همنمولالءارحصل ا نالليقو
 (هداعلاوأ) هيديعتياممىأ(ةدابعلا هع ونىأ (هبابامم)ت ريثكءا يشأ ىف ىأ(ئثريخىف) ةباحصلا نم

 هلعىلاعت هللا ىل_صهللالوسر تدأر ) امهتعىلاعت هللا ىذر رعنباىأ( هلوقب) هلعلاوداةعاامىأ
 تيأرلاةفةرفصلاب غيصتوةيثبسلالاعنلا سلم كاس أر عنبالل .ةكريثك هلثءو( هلعقب لو

 ىااهيريخا اله) ملسو هيا ءىل هد هللا ىلص(لاق )هل وق( و)هلعفي مل_-وهيلعىلاعت هللا لص هلال وسر

 ىمتاصوهو هنارمالبقال-ج رناراس نيءاطعنءاطوا|ىف ثيد->ىلاةراشا (مثاص انأو لبقأ

 ىلص هللالو_سر نا تلاقفةماس مأ ت اسف نينموث لا تاهمأ ل م: هنأرما ل سرأو فان ناضهر

 اهجوزلاتامعاتريخأو اهتناؤهللالوسرك انسللاقفتل افا هنرم خاف هتاف هل ءذ لسو هيل عىلاسغت هللا

 اهلا ؤةملسمأ هيريخافةأرملاءدهلاملاةفمل_سوهيلعىلاعت هللا ل صهتلال وسراهرذزع تدج وف

 هنري *اف اهج وزىلاتيهذةاتريخأد_ةةماسمأت لاقت كلذ ل_ءفأ ىفابيترب_خأالا هللا لوسر
 هللاىوذر (ةثئاع تلاقف) هدود_<مكملعأوهلل؟ اقئال كايت .رخ [ىلا ارش كلذ هدازف

 (دعن انك )وتصل تاتا فوزا (ةيتع) هوز هما لس نست
 امش 8

 ىوب هل -.غلاريغل ىلصت
 تنأر ( لاذ هلل يقف

 ل
 هلعلو (هلعم لو هيلع
 مالسلاو هالصلا هيلع

 دابلا 8 راخ هل_هةناك

 هزاو < سنأ ذخاف
 لةسرعنيااذكواقلطم

 ”ةق اهلعفءام-ثأ نع

 ىلاعت هللا ىل_صءتبأر

 (لاقو) هلعقي لسوهيلع
 ىلاعت هيا ىلص ىنل اىأ

 ثيدسح ف سوهيلع
 راس نيءاطع 0 أطوملا

 هنأ رما لمة الح رنا

 نمد_حجوق متاصودو

 ىأادبد_ثادحوكلذ

 ل _سرافاربسك ان رح 1

 كلذ ن-_ءلاس هتأرعا

 2 مأ ىل-_عتاذ دق

 كلداب تكدر
 نا ةماس مأ اترب-اف

 وهو لة. ناك مل_بوهيلغيجللاعت هلا ىلصهللالوسر
 تد-جوف ةملس مأىلا هنأرما تعج رفءاشيام هلو سرلهّنلا ل <ل_سوه يلع هللا ىلص هللا لو سر لثمانسل لاق: اهجو زترمخاف متاص
 عاّبشاو ةدحوملا ديد_ثنب (اهتريخاله) لاقنةماسمأهتربخافةأرملا:ذهلاباملاقفلسو هياعلاعتهللا ىلهىنلا اهدنع
 هيرع_>افاهجو زىلات.هذواترمخأدق تلاقف (متادانأو لبقأىفا) كاع ىتلاةأرملا ىأاهيتريخا اله هج فن ىقرعانءامأ | ةرسك

 هللك |ةنأىلالاقو سوه يلعلاعت هيلا ىلص هللا لور بضغفءاثرام هاو را هربا ل < -و هيلع ىلاع "هللا ىلص هللا لو سر لمان #! لاق
 هلحنأاشتك ) مهاصوهو لج رلالييقت زاوح لدم ىأ (ةجتحا نعي اعت هللا ىذ رةشئاعتاانو) .دودحت كماعأو



 ىلاعت هللاىل-صءّلالوسر عماهل فو رعملااسمناو ىحتدلاهرك ذامىلعهجرذ تف رع ال( سو هيل ءىلاعت هللا لص هللا لو -ر وأنأ
 هللا لو _سروانأ هتاعف ل غلا بجو ناتذملا نات زواحاذا ةشئاع ن عىذمرتلا ىفاذكو ىدمرلا او رام ىلع دحاو »انا فل وهيه
 لووحا ةغيسصت (ربدخأ ىذلاىلع)اطوملا ثيدح قرغإك (لسو هيلعىل اعت هللا ىلص هللا لو در بض غو) مل و هيل ءىللعت هللا ىل <
 هللم< اشخالفالافو ءاشبام هلوسرل لا ل-<لاقف)مال_بلاوةالدلا هيلع ىنلا نعىأ (هنع) متاصوهوهليبقت ىأ(اذه لثع)
 انأو رجفلا ةالص ىنءيةالسصلا ىنكردت لاةقم سو هيلع ىلاسعت هللا ىبص هلال رسر تفس ءاحالج رنا ىورو(هدودحت كملعأو
 لجرلا لاق: مو_صاف سنجانأو ةال_صلا ىنك ردتانأو سو هيلع ىلاعت هللا لص و  هللالونرلاقتموصاق بنج
 000 ل ل 667900 ءاشبام هلوسرل هللا ل

 لجرلا ( ىلع سو ها عمللا ىلصهتلا ل وسر بضغو مسو هيلع هللا لص هللا لوسروانأ) متاصا|ليببةثكأ || :الدصلا هيلعسضغف
 ىمد هناك نينموتلاتاهمأ ضعبهر4:تفأا ىهتجوز هنريخا ىأ(هنعاذهل ئعربخأ ىذلا) ناحصلا ]| ىنإ لاقو مالسلاو
 نماذ_هنوكيناز وج ف (ءاشنامهلو سرلهثلالحت) كلذب ريا فاحصلا (لاةف)اطوملا ثري دح ييلعأو هلل اهمال
 ناك ولواذه نعسيجأ هنارهملعل تضغاءاوهيلع هريغرمأ س |ةيالف سو هما عىلاعت هللا ىلصهصئاصخ همراحمىأ هدول ست

 ىأ (هدودح مماعأو) هللاقوخك:ءمظءأىأ(هّللآ اشداليلا هللاولاعف)هْض ري هداوخ نماده ثلا لاذ تح

 كلث) ىلا عت لاقايك هس مأ ىلع و ل وميلع ىلاعت هليا ىلصهءلعةم هرغا نيدلا رومأ نم هعنمو هللا هد>أسمب اهوبرقتالف ا 2

 ليقو ة>ام ل_يقوةهوركم ليق:ىفالخا ميةوهموص لطبتالمئاصلاةلبقو (اهودتعت الف هبا دو دح 0 : زلا . ل
 1 ا 5 : 21 2 0 : ه١ 26 معرح رلا ف :
 ىلع دك د_هوءاه# اهل_صناك اه 3 ؟ىذلاّيش اوهبوه-ثكا!مالوذلا باشل نيبفرعي كلت ىلاعت هلوسةامأو

 (ادهف)هن ورملا(ران "الاوز مدت مك اهو ركم للء غي ىف يك-ف سو هياعىلاءعت هللا ىلص هلاعفارمهثادتقا اهودّتعتال:هللادودح

 هلاعفأ مهعابتا عطقلا ىلءاهعونممءب) اهترهشوامترثكعم(هنك-!) ىدحتود_هتنانم
 وريشم وهال (ةفلاغاهيلعاوز وجولو) ماللاوةالدلا هياء هلاعناب ىأ (اهيمهؤادتقاو 1
 م-ظتنا ىأ (قساال) هوحنودو ركممأةعقاومباهمم ضعيف ىأ (اهتمئثىف )ابحت موأ ابجاو || ©: قلخسملاةلا اا ال و ركم اة سلا ولا نم رعت ىأ اهتمت قااست لوا احاو | سدت ف سعدنا
 مااوماللا عقبال هب ىدحةيالهنعايم ءاهضعن ن وك زا اوك اهلك هلاعفأ مهعاساىأ(اذه)د درطاو 57 لا ذا 0

 ماه سام دارملاو

 جورتوةنيعملاثي راوملا

 اهضعبباودتةيل هلاعقأ او ثثذىأ (كلذ نعمهثحرهظو) انايحأ هلاهفأ ةفلاخمة باحصلا نعلن 000 0
 ( هلوةرخ "الا ىلع) ملسو هيلعىلاعتهللا ىله( ركنأ) فيفختلاب(الواانايحأ اهمماهضءبارك رثيو ىأ(رران 'الاو) ةضم
 مك اشخأنألاقو هلرقل ب ضغ ل سوميلعىلاهنهللاىلصهتلالو بر ناو مدقت يداشبام هلوسرا هللا لح 0
 سو هيلع ىلاعت هللا صدنا ىلع زديهلك اذهف (ةانرك ذامءراذتعاو) هدودحكهلعاو هنأ[ (“ م ع
 زوة<امحابملاو مال_تااوةال_هلا مهل ءءايننالا نم(تاحابملا)رودص (امأو) اهوركملءغيال نم) رث : 0
 ىلءىرشّ >وهرابترعىأرادلا ةحاب ن مذوخام هذ مهعسون بناح حيجرت ريغن مهكر ثول هذ 1 اا

 صقئىأ (دقاهيفسلذا) ماللاوتالصلا مهيلعمايدنالا نمىأ(مهنماهعوقوزئاف) حدالا 0

 (اهياع ةطا ممهري_ىدياك م هيديأو)اهينريضالذا مى (ابيف نوذامىهلب ميل عنتم ىتح مذو ل 8
 ديلاف اهيف فرصتلاواهلعف م ماعحرحريغنما بف ادتالاو اهلعف مهل نيةاكملا نءمه ريغكمه ىأ 0 5

 اهيف فرصتلا«:ضيقبو هل ىأ(كلل هديب هلوقلايلا غل عفلا دل 1!مئال فرصتلاو بسكلا نعزام هلاعفأ) ةباحصلاىأ

 الا) (ىقاام) هلاعنانمىأ(اهنمائثىفةفلاخنا هيلغاوزوجولو اسم مهؤادتقاو
 هيلع ركنا الو كلذ نعمهثحرهظو)كلانهامفالخىأ (مهمءللةنلو) ى.سىذلا (اذه) ىنةكتالو مظةناامو ىوتسا ل ىأ
 زئاجف) تايهتشملا ليد سىلعولو(تاحاسبملاامأ و )ءاشرام هلوترأ لحتهتبا ناب (هانرك ذاع هرا ذة عاو هلوةرخ "الا ىلع مالسل او ةالصلا

 ممالا نمم هريس غىدب كم بدن اواهيفنوذامىهلب) عيمىأ(حدقابيق سلذا) م.معاهرو دض قةح:ملب(ممماه ءوقو
 نيذلااهيأاب لاعتلاقهنيللهرملاهبرعأانينموثاارعأ هءاحبسهلنانا ثيدحل ا ىفدرودقنابيلادادتمالا زاوكت ( ابيل عةطاسم
 اا داوملعاو تاميطلا نماواك ىلرلااهيأاب لج وز لاقو نو دبع: هاا متنك نإهللا او ركشاوع انةزرامتابيط نهاولك اونمآ

-- 



 آم وىأ(تحرشو)هلاحما عمو( ةلرنملا عسيفر نمهباو-صخاع) ءارقصألا نملمكسلا مهعابتااذكو ءايدنالا ىأ(م- ماالا] 7
 اوريشخاو ىأءافط_صالا نمءاغلا ةفف لوول ةغيصن (اوفط صاو) ةمك-حنارارسأو ىأ(ةفرعملاراون أن ممهرودص هل) تكفل

 (ةرخ”الارادلاو هللاب) ما ديد_ثثيملارونيونتلاب قلعت نمىو رب وما -ىلعتو مهابق ىأ(م هلا, ىاعن نم) مهاحواعق (هن)

 حالسصو) مهداعل مهدازةثيرعو م-منادبأهء وقت ىف(مهقي رطلول_سىلعهر)ةباعت_ساىأ(نووقتيامم) اهبنوفتكيقىلوملا ىذر م_ملطو ىةعلا ىلا مههج وثوامندلا مهد هزل(تار ورضلاالاتاحارملا نما يش نولواثيالكأ (نوذ_خأيال) مه” امىف
 ا ؟ا7/ ىلعةنيعملا( مهايندةرو رضو) مهناش حال_صا ىلع فقونملاو (مهيد

 حرش ىلاعت هللا ن اسد د ىأل وعقللءانيلاب ( هل ت-حرشاسعو ةلزتملا عيفر نمهب اوصخاسعمهناالا) |

 نم)هس رقتو ىلاعت شارايتخ |نمىأ(هلا اوةطصاو) عاونأ ةخسنىفو (ةفرغملارا ونأن «مهروذد)
 ةليدو وها ىأ(ةرن؟الارادلا) رومابأ و)هلابهقاعت قداصلا , يمزعو م همم ىأ (هللاب مهلا قلعت
 ةيرشلاةر ورض نمهيلا نورطضن ام ىأ (تارورمضلا الا تاحابملا نه) نول وانئيالىأ(ن وذخابال) اه

 هلرتا_لاىل_صملا سابك اهرومأ خاصن وةداتعل |ىلعزي_هباسم(مهتيدحالصو )داع ماوس اعملاف عض

 هريخأد ديم هلو دوماموئرو رضرعأ لك نم( ليدسلا هذه ىلءذخأ امو هنمدبالا_( مهايندةرورمضو)

 ءلومل_ىل | ىلع ىوقةثال ه-:مدبالامو هبافكلارادةمهنمذ_خأ اذا سدلم او ب رماد لكأ لاك ةحابملا
 اما اةءالوه4-يةباوثالوهث يح نمو هناذلرظذلابخا_ماةرهاظو هواوياعباش, ةدامعراصةرخ" الل

 لقناموابجاو ريصيف مررت حاملا, لصحدقو تاونلابلاعالاوةدابعربصي هنافهنراقيا-ارظنلاب
 ىأ(هنمانبباك)نالطبلارهاظوهو مامالاهدر مر لرتهنالسجاو حابم لك نا نم ةلزتعملا ضغب نع
 ) ملسو هيل عىلاءت هللا ىلصانيد:لاصخىف) الماقا رادقع (اف «رطٍبادك-!!لوأ )هن رق ريصب ىذلاجابملا نم

 ريصن مهدصقل ةبسنل اسناوةرو رضلارادةعحابملا نمنوتاباسغا مهنا نمر ذاسم(كلن اب مدقتاك

 مث ةجاحره-غنماميط اعمل ل رمد و هريشأ امدعوامثدلارومأ ىف ةعانقلاك هد. اتافصل !نمموههواع

 قاعتم لا اند ىلع هلوقثةعاطوةداءع مهرومأم يمهل هللاّةدا بع ىلع ىوقتل ااهبن وون نالمهةيفوت

 ىلءىوةثلا اهممد صقاذا(تاعاطو تابرق)اهلك(مهاهذال_هجناب) هاوةب كلذ هجونيب مث لضفب
 اعتدعد ىأبن احلا 0 ةهج ١ ىدكدج و(ةقل خغاهد و نعزرك ذاهتس هسا (ةديعب )هاندبإك ةدايعلا

 اببتمالعىأةلمهملاءارلاب(ةيصعملا سسرو)هوركمةعقاوعمتلارعأ فلا ذعوأ ةعاظلا فل اخ نعركذ
 ديةمودييقتري غنم قط مانهىلا مد ة:امورهاط لاك. و اًضاأةمالعل اوةمسلا ىةءواولابوأاهرثأو

 هأ اوقل ةودذل ادعباع

 ةالصلا مهياعم_هلىحولاع ىحنو * (ةوبنل ال_.قىداعملا نءموةمضعىف فلدءادتو لصف)#

 الوهتمدبالا_ةمهها رخاد ومأ

 ذخأامو) هنعضيحم ]
 ىأ (ليدسلا ازهىلع

 ةقيرطلاوةعت رشلا قذو
 ةعيصد طرص ىقدتلا

 ىأ مول_عااو لوهخما

 راصو ة ءاطإ) ىفاقثا

 لامعتسا نال 8 5
 تاداعلا لاعتاو تاحامملا

 نييزغب تنرتكااذا

 نيس#حتو تايثلا
 تاعاطت لعن تابوطلا
 باقتتدف[كتادابعو
 تاهو ركمتايتلاداسقي

 ىعماذ_هوتامر# لب
 تاناكتلا دم-سلوق

 تاداف سلا عمو

 تاينلاب لامالاامنا
 ندع (هذم ادب 6

 اذ-ه ىيقدت صعد

 اذ_هىيقدتو مالكلا
 (باتك-لالوأ) مارا

 ىأ(افرط) هلوأ ف ىأ
 لاص+خىف) افرطاذت
 + ل

 رئاسيلعو) ام.اظءَكيلعهنلال_ضذناكوىلاعت لادا اصوصخىأ (انين ىلع هللا ل طق يلع 2( 9 ىأ ) ك ناءفمالسلاو
 تاب رقمه اعفا عج ناب) ضءب ىلع نينا ضعبانا_ضفدةلوىلاعتلافاك(مال_لاو ةال_سلا مييلع)ءايدنالا ىو رب(هئاينثأ
 (ةي-صعملا مسروةغلادغا هج ونءةديعب)تاداعلاتاداستاداسلاتاداعن اذتاداعهر ونص قتكناك ناو تاداع ىأ(تاعاطو
 لاحما باب را ضد لاقاك تالاحلاىفةفلاذلا نيعمهتاعاطو تاداعو موسرمتادا ,عنافة بترا هذهن منيمورحما ىالخت
 ةل-جىأ(ىماعملانم) ءايدنالا ىأ «(مهتهصغىف فاتخادق ولصفإو ب ونذ هتاعاطل كف ب الهألاصوال نكمل نم
 (نورخآاهزوج و)ةرخااملاو ةمدقتملالاوحالال:لماشل اةمصعلا موعىلعءانب ( موقاهعنخ)لاسرلاراهظاو(ةوبنلا لبق) ىهانملا
 مهب ْرئمهللاءاشْن ا حسيحصلاو)ةوبنلا لاح ة ءصعلا وصخ ثيح



 مالا نواك ءال( ىف يكف ب غلا مالعة- ءلاغغةرمثىأ 6 رلا مح واملك ن نم مم صغو) حالو قداس ىأ( بي علك نع)

 ةاليسلائأ (مزةءلاك اهروصت)ة- علاضاةوم يا كارد حساب كلاسك ند |. ذنم تجحعلاو كلذك

 لالا نم هتومث ىأ( عرشااررقةدعب) عن اريح ىأ(ن وك اازرأ اةدااك(ى هاون !اوزر 1 كاك( ى هاعملا ناف)اذو صح نهذلا

 الما هلبق عر شل ةخن ىفو( عرشللاءبتمناك لههيلا حو نأ لبق مالسلاو ,ةالصلاهيلعام.د :لاح قس انلا فاك هخادقو) عر لاو

 ىورب و( لوقلااذ هىلع ىدماعملافروه#!لوقاذ_هو)ة+:ىفاك عرش وأ فيك - ل نءهىأ(ئذل ًأعمدم ن ناك /ةعاج) لاو

 مار 4 ا اوبود-:ااوبوجولان م( عرشلا ماكح الاذا ذم ْيحهةحىف ا هرم ةءمالوةدوجومريغ)هجولاا ذه

 557575757575700 12  لاللسلالاببب ب 71 ا 71 ا 7522 قاعاتافا)هوركمملاو

 ىهاودئلاو رءاوالاب

 ىأ(ةعب رثلاربرقتو

 ام اهعورقوا_هو صاب
 ىلا *.نلاب اهو ىه

 ىلاعت هللا ىلض انيدن

 نكس رهاطظ مل سوهيلع

 لا 551 ندكتن

 هدلع م-هاربا دالوأ

 لدعم اكالثممال- كلا

 بوةعبدالوأو قدساو
 م-موبثب لوقلا ىلع
 اوناكم هناك ال هناق

 مهيب ةعل مش نيدعشم
 ةيسنلاباذكو مهدجوأ
 هلع 5 ناهراس ىلا

 ىلع ناك هنأفمال_سأ |

 اًذكو لبدواذ هيبأ نيد

 ىنبءايدثأ رئاسو دواد

 تسانمريغوهو ةبملاو ك_كالصالا قوهو(تد رلاسج واملك نممهتح< ءواسص علك نم

 عوقوىأ(ةلد_لاو) ركذامىتا“ ءالىكأ ب جعتو راك :!( فد كم ميفةوبشهلتاص>ومهتون ف

 (عرشلاررقتد- هدنوكتاعاى هاو :لاو: ىداعملاناف عن د5 اهروصت ) ةوقحا | لمقم-مماسن :ذلا

 مهامقن معرشدنيقلكمريغموتااناقاذانوموصعمةوم ءداالع .ةماللاو ةالصلامويلع ءايدنالان أ ىب عل

 ةلزتعللافالخ ةنسلا ل_هأو ةرعاشالا د: ءى او داك هحيبقتالو رعأ نية ىف هل مال قعلا نانا اقو

 هل-هحوتو هللاب نأ الان اينيلثاقلا هيدب رتالا ضعملو رشلا لقلب ناسالا ب هناينيلئاقلا

 هدارعنال نب: هذملا ىلع راح ف دصملا هلاتامو نيدلا لوصأ قرر“ امكرودلا مزمل 30 !هريغنودالقعس جاو

 مهحأو:ر ةمهاوقأو هنامز ل هأ ل ةءأو هنمالا هقلخ ىلا لري لهّللاناكأ- اورفك-| اريغ ىداعملاب

 ىلعف القعوزا او>- ق فام *|ناو الصأ ممم كلذ عقر لام دعب و: وعءوح دلال .ةنيموصعما و ناكاقل وافل

 لعن روةفتملككاؤكلذكهعوق ودول لق مناوىفالقا ءااكةثعملا ل-.ةهز زو> نمدتعو ىد ىو الدعنم

 بولقللاب 2 كدا يعنالا ف عبي لو قاصنالا مدعوروجفلاو مانلانافورعمالو اة ساه كعب هلأ 2

 مولعموهعي شنو مهتو دع: تثدح ىلا ىماعإلةء_لاباذهودحأ لك دن :عمقو هلم هنو يعىفابي 44

 ه-يلعىلا»ز هللا ىل_صانيدت لاح ىف ساخ اعل *ادقو) كلذل_ءقرر# اميقمالكلااٌءاو ةرر م

 راظنهيؤو ل_هلداعتالمأن الالوأ هءاو علق (المأ هلبق ع رشا اعبتمناك ل هدول !ىحونأ لبقإ-فو
 هنابلئاقلا(لوةلا|ذهىلع ىداعملاف روم لوقاذهو) عئارشلا نم(ئًلاعبتمن نعاس لاف

 فاكب لىأ(هتخ ىف ربت عمال و)هيلعز ود ل لب هن مرد ؟(ةدو> ومري-غ) هلق نم عج مل

 | اتمام يعرشلا ماكحالاذ )امي فلكي لو واهعبش ملهناانلةاذا (ذئنيح )اب - خاوملوأ 1م

 هْلْكَم هرم اوب و-- ولا ثم> نم م( ى هاوئلاو)ةرما وأ رو مأوأرعأ عسجاهناوأرارع اهيلعمالكلامدقت

 ل- ,ةوهدو> ودعت نكست و هاهر ووظوا مق ىأ (ةعبرشلاررغتو)كلذوكو بدنلاو ةها ركملاو

 (ةيا تلاع جب نمل اقلا ججح فات مت اهعرش ىدح ةرتعلا نمل :ىف هرر-ةم ةدعن ]1 رشه معد

 تبهذ- 9 لالدت_ءالا عمن مهي فامرأبتعاب ج2 ىلع ه(امعر 1| 3 اهوا نيذلا

 ىلا دحيا عك, هنال فيس. هاراعتءا ممتلي رط ةرصنلثلدالا مشي ىذلااهلاعىأ (ةنسلا فيس
 | ةتدو) مسوس لع ىلاعت هيلا ىل_ص ىب-ذلا نع شدت ام ةخسلاو لاا طال فينا عاقب

 اوناك ثيح لوئارسا

 مفاربا ةعب رش ىلع
 امئاو مالسلا هبلع

 ةأارودملاب ق حس

 رومالا ضهد ل_حالاو
 مهو ليع.ساو:باضرأو

 ىداقلا) مالسلا هيلع مهاربان يدب نوني دي .اوناك ننرعلا

 اهوفوة2. 1 لكأر بوو ماحماوةب .ئاسلاود ن لا نطل وطار مانسقالا مداد( ه رك ثد>ااوه,نورخقمي و

 اهاثمأو بذكللا ةمّدموةقرسلا» ءممْيلا لام لك أ خيبقتو ق>ريغب سفنلا لةقوانرلا م رت متم رطو موتا بج ىف ناكو م ١ رمل ا نم

 ناكمال لاو ةالصلاه- داع هناال هدام ةيقيك ىلا ف اللا عج ربنأىضدخي ك.قا_هلا 4 املا ءذأ عبق ىلعءامدقل ١ ءايبنالا قش 39

 يأ(ةن بلا فيسسهذن)ةلاقلاوأ لاحم هاإ:ةد ىلع ىأ اهيل ةلاقملا هذه نم: ةاقلار ج>تقلتخا 00 26 ةودنلال مق

 ةمهملالثاملا ومولاكملا لدفع (ةمالاق رد يىددقم و ةنببمل اةجلا ىف عطاقلإ

 | مهفرع نمباتراهفالخر هظاذافول_علاو فرعشلا ةونلا ناش نال مهرادقم طت#ام هردب رأ هنااكفانه

 | ةمالا ةخ--ذ فو مل توه ءلعىلاعتهثنا ىل- صل ع ةمأ ىأد_يعلل اهقير عل (ةسمالافرف



 حرشالاع,ة محال لاوهال_صلاهيلءهنوكب ىأ(كلذب لعلا ب رطىلا) ىسلالا ىالئابلا تملا نيا أ (ركب وبأ ىذاقلا)

 ةلقث ةنسلاىلءدراولاىأ( عملا قي رطنمرب ادراومو) رثالادئاوذىأانيدل ل_صووانيلاىآ(لقنلا) كلانههنر ةدابعف
 انيدل لصووانيلا ىأ (لقنل)كلانه عقوىأ(كلذناكول) ناشلاىأ(هنا) ركيىنأ ىذاقلا ىأ (هّتجحو) علا ةبترع نونوكي
 هرمأم وعم نم) هريس ل قنىأ 14 (ناكذا)انياءةيلاغلاةداعلا ىرحىف ىأ(ةداعلا قهرتسو همك نكمأال)
 6 ل_ئهاام ىوأو 222222222222222 77777 7

 رسكو ة.قوقلا مد

 ىف هيمنثغا ىأ ةدحوملا
 نوكل ةصر-ةرااظتنا

 ) رخعلاو هن ريس م) هذ معت

 هللا فيل "اذن ابحاص القابلا ,ماقاا نب رفهج نيد نب ب يطل نيد( ركب ورأ ىضاقلا)
 نياصالا قرظنلا هلى-,تناوهئاك ذةد_ثوهماعةعس لثملا ب مضن ىذلاةقثلاةنسلا ل هأءاول ل ماحو

 ةنات هدعملا ىذ قىفونو هلك رغةصق ىفمهرامحارظانومو , اكإمىلالسراو ىرعشالا لصأ ىلع

 اذا معدح رثىلا:راشا كلذباةيق-ناك ناوهحدما ءاواهاثمرب هز انج هلت ناكوةئاوعب راوثالت

 رختقالىأ ءاخلا تغب : هنن رعشا نم مهو. دق ىفاشال ك-!امهءالدب.هذمىلعاضي أو هوهنعلودعلا جن الهناو دهأملا
 كا: لسفأ ه) هنال(لقنلا) هتودن لبق ىن عرشل ل-سو هيلعىلاعت هّللاىل_صهعاتا ىأ(كلذب معلا ىو رطناملا)
 2 0 (ةلسارشلا عملاق رطن ملص لةنودريربخ نم لعب ىأ( عمسسلا تب رط ن مري ادراومو) لةعلاب ملعبال

 سانلا نيب ت رح ىتلا (ةداعلا ىفهرتسو همك نكمأا-1و)ه.هدبعتانيلا( قنا كلذ ناكولهنإهةجحو)
 مدعو هلع ) ناك ذا) الضيف مالت هياع علطا نمههلعن وو رهظب ع رشن ذمعل نِمْن انم هلم

 ق>أى ٌأ (ىل وأو) ندلاكلذ ل هأد- دع مسظع مهمد رع 2 رشد هل معن ىأ (هرعأ م (منم)هنامتك

 مهد_:عوهف ءانتعالاةدشوهو لابثهالا نمل وهدلل ىنءمةدحومو ةيقوقةانةمءانوءاوب (هيليشهاام

 لهأ نمناك مظعلا ىنلا اذهلثمنال(ءءن رثلاكل:لهأهب رخفلاو) روث املا هتافصو ( هتريسنم
 مال لاو ةالصلا هيلعهزوكبةعب رشل اك لهأ لدتس ا ىأ (هياعهءاوجت> الو )م فرشه يفو مهتلم
 لفعتكا] هعاس الم هاعدذا نولوقيف مهيدوم_وعرشلاعدان هنوبن لبق ناكذا موتعل رش ىلع ناك

 ىأ(كلذنمئث) لقني ىأ(رثويلو)+يفانةئاوت تنك ام كرتبانرب اون "الا هنعانامتلةاننيد
 (ةلج)هلبقن اكن مدح عرشد اد عم ناك ل_سو هيلع ىلاعتهّللا لص هنادح |لنالو هيلع مهجاجت> |
 لبق ٍل_-وهيلعىلاعتهّللاىلص هنا اوقات اكو ةماعوةفاك ىنةئهلهعتساماريثكو الصأ ةيلكللاب ىأ

 حويل امسيف هل مق نم عرش ع. ناك لهةثءبلادهداوقاتخاال ألق نمقغن رمش ىلع ناك ل ه ةثعبلا

 تدهذو )لوصالا بتكىف لصف امكىل والا ىو رطلابمول_عماذ هنا لوقدقو خسني لوئشهيفءيلا
 ىأ(اولاق) هيفلقنال لخدالىلقءليادن ىأ(القع) هلق نم عرش هدبعت ىأ (كلذ عانتماىلا ةفئاط

 ةنيلع هاوحتحالو)
 هل-بةةعب رش عابابىأ
 و) ةنومت ءاعدا لعب

 ىذ) ورنا ىأ ( رثؤي
 هنريسف (ةلجكلذ نم
 هندال_عو هنن رس نم

 ردللللا ناكر
 ه-اع هلاحن مرداستملا

 ناك هنامالساوةالصلا
 نيد ىل-_ءةوبنلا لبق
 مال_لاهيلعل ل اهد>

 جحو د-حوتلارمأ ىف

 تر حمم

 داك أاموديعسلا ثدملا :

 20 موفور مما س انلا وعلي ورب آوهلهئلادع رام .ةهيىدتم(أع ومثمُنوكت نادعتد هنال) ىلقعلا عانتمالل ىعلملا

 هدكرعم 57 هناحمس هللا ىلع هدمعد لق هناديعتم هريغ رشا (اعبان فرع نم) هريغل اثوعيماعومتم هنرو ريص لبق ناك (نه) هل

 11 >الجباج>االهنا عم ىلعىأملا و هدو (عيشلاونيدحتل اىلع) ىبمالقعهعان:ءايلوتلا(اذهو)لوتلا -

 ناكذالاملاباب راو ةرامع نايلقعلاعيقتلاونب_سحتلاوةازتعملالوقودو هبت د وفرع»:هحتقويكلانسحنابلوقلا

 نيادالا فر وهشملاة للا ءذهىف عازتلا ل ةوهوالج آب اقعلاباوثاوالجاعمذلاو جدملا قلعت نع
 (ةقب رطىهو) هيفلقعال لخدالو عرشلاةهجنمالاهحبقوارعأ ن سح فرع الواو ةية:كلا لهأو

 راث "الان ع(لقةنلا ىلا)«يلع لالدتسالا ىأ(كلذدا.ساو) ةحوحصريغىأ(ةديدسريغ) بهذم ىأ
 حيحصلال وقلاوهو ) رهو وألا رقىالفال ا( ركب ىلأى ذاقالمدعت 5 ع شل الهأنعو

 هولا عدن مه_ظعد

 صد ةعد ع لعن

 عقواك ةسقباسلا ءايدنالا

 ل يئارسا ىنب ءايدنال
 نادعبي) ناشلا ىأ(هنالاولات)الق:ةيضقلا عرصتب او دل ثر>(القعكلذ عانتمااىلاةفءاط ب هذو) ءال_لاو ةالصلا مهيلع
 ريس ىأ (ةديدسريغةقي رط ىهو)نيرلقعل (خ.يبقتلاوني>ئلا ىلعاذهاونبواعبات) ناكنمىو رب و( فرعنم اعوبتم نوكي
 لقعلا ساسا«يلعاو ذباب لطم امل ةنلانايب نمانمدقدقو ( رهظأو ىلوأ أركب ىنأ ىداةلل مد قناك ل قنلا ىلا كلذدانتساو) ةميقتسم

 و هل-+ةنمئنيديىلع نأك هناي شالو ةيصعمهإ 5ع 2 9 رغغتساو وبدلا لبق ىطمقلا ىل_ةقاسل مال اهيلع يومنا هب وق ام 9



 ةدحاو ةه> نماعوبةمواعداند_كاوْنوك عاذتماة للا ىف عني لثعلاامئاواعوبتم الذدع راد مئاعانو لثارسا ىإ ءأيدنأ

 هتمأ صوصخ ىناعومثموهئاممو عىفمال_ل|هيلع مهاربالا_هدات ناك هناف طولهل نم" افىلاعت هلوقىلا ىرتالأ ةقاَتش ةهح نهال

 تلاقدقو)هرصعرخ [ىنإ_توه_اعىلاسعتهللاىل_صانيدنلاعدات نوكي وهرعأ ل وأ اعوبتم مال_ىلا هيلع ىسعَنوككلذريظأو

 كلا ه هلاحىلعىأ (هيلع كح |عطق لرتو)هتفرعم نعزجعلل هثثعد ل-.ةهناشىف ىأ (مالسلا هيلعهرمأ ىف تقولابىرخأ ةعئاط

 ةلث-ملاوأةفئاطلا كل: ىأ(اهدنعنابثساالو ل علا امم نمهج ولا) عنولىأل <الذاةخنىف وةلاحالا نم(لحئملذا كلذ فْئدد)

 عابتا ن منيمرحلا ماما, فو رعملا ىني ولاد © ىلأ نباىأ ( ىل اوما نأ ب هذموهو ل ةنلا تب رط)نيهج ولادحا ىأ(امهدحاىف)
 تلاموىو رب و(هناةماثةقرقتلاقو) ةاردا لاردالا لاردانعزجعلاو ٍلعلا ف صن ىردأالوىلازغل كلذ ىفهقفاودقو يفاشلا

 مث) ةثعءبلال.قايحا بمماللاوةال_صلاهيلغنواك ناةلاحّتسالة 1-1 ىف ىأ(هلبقنم عرش: الماعناك) هناىلاةثلاث فرق
 ءاحلا مدقتب (مجحأو) هننياثىلعل ديام مدعل (هنديعت نعمهضعب فقوفالمأ عرشلا لالذنيعتي له هثلاثلا ةفرقلا ىأ (اوةلثخا

 لبر آذآ اهلا 3

 هلةلعمرمأىق )فرد ط]نييعترم- ءنمف.ةوةلابىأ(فقولابىرخأ)ةفئاط(تلاقو) هءاعلوعملا اننا 7 لوق

 ك1 عءإ ه 0 0 0 1 .٠ م . فار نم
 المآةقباسلا عا رشلانمةعت مثىلع ناك ل-هثعملا لق هلاح لسعنالا ولاقو (مالسأ اوهالصلا 0 . 0

 دحأ لديلذا) هثعب لبق هبلعناكامو تابعي قاعتل لاسم (كاذوف ئشبهسيلعوكسملاعطق كرو أ ما زو
 رهظو (نابثساالو) ناكمالا قهد_:ءامهيواسثلالا_هدعب ل ىأ(لقعلاا.ممني_هجولاد->أ ىلع 00 و

 بهذموهو) هيون نع هنيغيامل ند ناب( لقنلا قد رط)نيوج ولادحأى أ( امهدحأ ىف) عضتاو 5
 بهزمةدهع هيلعوىلاز-ةلامامالا خيش يمرح ا ماما فو رعملا ىب وحلا كما دبع (ىلاعملا ىفأ ا

 ى(الماعناك لسوهيلعملاعتهتلا لص هناةئلاث ةقرفتلاقد) نان مرهظأوهو ىي-ذاشلا مامالا رب 0 ١
 لعد (اوقلتخامث) مالىلاو ةالصلام_ملعءايدنالا نم (هل-,ةنمعرشن) هتدانعوةرومأ 0 0

 ىلعناك لاقيف(المأ)هماكحاوهبحاص نعت ( 2 رشلا كلذ نيعتي لها ممم هعب رشىل هنابلوقلا (عبشي ناك نعمو ا . 000 9 ءاثمللا © . 2 اع 39 49 هع ص هم !

 0 اوه نيكو رنا ميج زال ونواك(مجس اوهتييعت نع مهضعي ف توف هلع عر ل ةومنلا ايران

 611 (اةطونيبعتلا له) مدقاوأرخوأ (عوطمت رج و )هنييعت ىلع دنع ماق لولد مدعلتيلع أ ا نر تإ هيب
 ةالصل امهيلع ل سرلا نمهتعن رش( عيشن ناك نميقةنيعملا)ةقرغلا (هذهف اتا مث) هيفددرتالب مدقاو نامْزلاب سي ديعن وهو

 ىراخبلا فاك دلما ىفةماغلاةوعدلا باحصأ ل رلالوأهنال(حون)وه(ليةف) هومدقن نيذلا مالسلاوأ] ورم ءاتعاما ذك
 (ىءوم ليقو)مال_لاوةالصا |مهيلعءايدنالا وبأو قا فن الابهريغل بلا لضفأ هنال (مهاربا ليقو) ناعم ناشلا اذه ءاكحا

 مالسلاوةالصلاهيلعميلانامزل-رلابرقأهنال(ىسعليقو) نآرقلالبقستكلا لجأ هناتكنآلإأ ١ يب 1
 هيلا تبهذاماميفلال_لدىوقالا ) روطظالاو هللا ذه ىف) ةاوقنملا (بهادملا لا جدده)) 3 0 0 37

 ىذداقلا رهظااودو(مي-هاربالدقو)

 امهدحا نالوقىتب وةعب رالالاوقالاهذهفاوثاا ىذاققلا ىح( هل ملا هذهىف بهاذملا ل جاذهةنيعجأ مهياعهمالسوهللاتاولص)
 نانطاو ةيكلاملان علوصخم ا حارش سعب هاكح هلع رش عئارشلا عيج نا .ييناثوةدحوملاحّتفي اهرب نبا نع ى>اذهو مدآ

 زوهظمناك هنالو مارملا ىف خلا ةمبترمنم مال اوةال_صلا هيلعهماقا بسانملاوهوةقحاللاو ةقباسلاهج والا نم هجوالاوهاذ_ه

 ليصفتلاهج وىلعاهدعد ,لاجالا ب رطب ةءماحلا لاحم كلت ىلع ةثعبلا لبق ناك هناهتياغتاغصلا عيج عمجٌ لات اذلا مسالا

 ناعت_ىملاهللاو ناتتالاةياهنو ناتيالا هاغوهاذ هو ناميالاال وباتكلاامىردت تدك ام ىلاعت هلوقىفانيال-ةلمكسلا بتارعىف
 هيلاسهذام)ة للا يفىأ (اهيفرهظالاو)



 (فك لومانمدقإمك انيلا لنا كلذ نمائش ناك ولذا هدد ثالاءأيلارمدكب (نينيعملا به'دمادةعبأو)ىفالتابلا( ركب وبأ ىذاقلا

 ليئارسا ىنباب مس رعنيا ىسدعلاهذاوىلا هت هلوةهيلع لد أك (مالسلا هياء ىسعةوعد موع دش لذا) :دعبةخ فن قو( اهدعب ءاج

 م١٠ هيلعيلاعتّسالصانينلالاةماعةرعد ىنل نكيملهنا عيصصلا لب )كولا هللا لوسرفا
 كيل يري ل ب ب ببسي

 لهنالمد_ةناك (نيذيعملا بهاذماهد_هبأو) مدة:أسالّوالا لوقلا اودوىفالفابلا( ركب وبأ ىذ اعلا
 أ لقني طمنكلا(ءانمدقاكلقنا) ني _عمعرشب هعابتا ىأ (كالذ ن «ئثناك ولذ ) ىنخحال هلثمو لقي
 هيلع( ىسع نا ىفم_هةجحال و) سانلا عديج نماحأ نع هرم أ مىأ(ةل جف و) هم دع ىلع لدؤ

 مهضعد هيلا تبهذإك هب لسرلا ل وأو هذامّمدب ىنالوهيلا مهب رقأووف (ءايدنالارخ زمالسل اوهالصلا

 نافرهلمأ:اذافهيذلهأتل البق ىأرلا ىداب مح ردابتملاهنال (اهدعدءانمهتعي رش تءزاف)
 تشياذا) برعلا نه ىل-_مئارسا ىتءريغ هنوعدت عول كالذ مزمل اسعا هنال دعب :اح نم مزأن الهتعي رش

 ىب عي (ةمءاعتوعد)ءايدنالا نم( ىنذل نكيلهنا ميهعلا لب ]مل سوه يلع هللا ىلص( ىهفعةوعد مومع
 نحل نم تاوولل لا ميج لب مدآ َّى عمج ت عاهنافإسوهيلعىلاعت هللا صده (انيدنلالا) .دآ

 ليق هنا ىل ةراشا ع..هعلا ىلإ هلو” و هءن هوثن هكردأ نم نا قاثملا مهماعذخأ هل بة نمو مد ة:ك سنالاو
 نرفاكلانم ضرالاىلعرذن ال هلوقل مال_اوةالصا | ام_مءاعح ونومد" اك هل 5 نم صعن مومعد

 هللا ىلصانيدمل اك ىئوةجال بستم و عووت منا اذهو هتةلاخم كالحلا اوةحتساام ذل -رسلولذا ارايد

 هيلع مهارباة غب رثل هعابتاب نيلئاقلا (نيرخ ” الل) لية جالك (اضيأ ةح>الو) ملوي علاعت
 تناكونيدلاوةعبرشلا هلم اوم ية ىأ (اقينح هاربا ةلم عب انا ىلاع" هلوق ىف) مالا اوةالصلا
 هللا ىلص هيلا وأ امدعب رعالا اذهنالةدخ همن :لاعاو ىينحةنا مهاربا عب ا نا لوةدب رغلا

 نم ىلءقفربةجحلاةماقاو ديحوّلا ىف هعابتابرعأ اسمناو ةئعبلا لبقا هيف مالاك-ا اول -و هياعلاعت
 دق ل_ضذالا نال مداربا ل يض ةثىلعالوهاعد هىل ل ديالا _هرقدابعلابةقاع: اد تعب رش ىفالهفل اخ

 مل سو هيلع هللا ىل_صهناييلثاةلا(نيرخ" الإ ةج>(الو) هةلخو هءدهن هفرءءاميق ل ضافلا عسي
 الفتن" الا (احون هءىدوامنيدلا نم ك-| عرش هلوقىف) مال_ءااوةالسصا|هءلع حونةعب رش ىلع ناك
 قافتابمهنيدرعأ ةماقا, صو هم رمأ اذهف هيفاوقرغتتالو نيدلا اوميقأ نا هلو ةبهرسف هنال اهيذ ةجح
 خذلا ض»دىفو ردصملاةغيصد (لمخلإ هاوةب رخآه_جولراشأ مث ىلعع رمش ليصاف تبا ف مهتملك
 ديحوتلا ىف (مهعابتا ىلع) وهائااهباوجت>اىتلا(هن' الاهذه) عراض لمح ءى رخأف ومم؟لء>ذ

 اًدهىف مالكلا سلوءايدنالا عيجتيف ل رتشرامةقحلا دئاقعلاب ل عتياموهدحو هللاب نامالا ىأ
 ديلقتلا عابتالاب دارملا سدلفةىاصا|لاسالا نمملسو هيلعيلاعت هللا ىلص ه.دبعت امي مالك. | اسمنا
 (هدتفام_هادهمفهللا ىدح نيذإ كل اوأىلاعت هلوقك )يق نحن ىذلا فال ا لدم وهو رك ذاميف

 ىلاعت هللالاقدقو لكل ف اضيالهناف عئارشلا عو رفنوددي>وتلا ن«هيلعاو ةفتااممه ادهدارملاف
 هللارك ذىأ(مييذهللا ىمسدقو)مهاعدم تدشي رك ذا هيفليادالف احاهمهو ةعرش كما نلعج لكلا
 منم) لا نيذلاكئاوأ هلوةبم-بملاراشملاماعنالةروسىف "الا هذهىف نيروك ذملاءايدنالا ةلجىف

 نجال ةماعهتوءد ناف(ملسو
 ىلخملاىلا لب سنالاو ٠

 ةالصلا ىف هتندب أك ةغاك
 حوتةوعد فالك يلعلا
 سداللاصم 2# ناك هنأف

 ناميلسو نسا نود
 هناالاامهيلا اثوع.م ناك

 ليئارسأ ىنا:صوضخم
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 ةسجحالو) لي واقالا
 ىورب(رخ" اللاضبأ
 هلو سقىف)نيرخ "الل
 ةل-هعبستا نا ىلاعت

 دعب ناك ا ءااهعامتأب

 هلبقمالكلاوهيلا ولا
 الو ىأ (رخ" اللو)
 هلوقىف) نيرخ”الل
 ئدلا نمكلعءرش

 هناف (احون 9 0
 اذهعمو ولاد عباضرأ

 ىقو(هن"الاءذهل محف)
 ىرخأ ول متحة ةخسن
 اي هن" الا هذه لمحت
 قم _هعابتا ىلع )اهلبق

 ديحوت ىأ (ديحوتلا
 تاَمَصلا دن رغتؤتاذلا
 رومأن -ههر قلعتيامو

 و ر--فلاو تاوبنلا
 اهياععمجملاتايلكلا

 فاال“ال الام 0 هصخت)ةدي دج( ةعل رمشدل نكي لو )اف سانلا: وعلب مأوةص وددت عل رشد لس ربملا دن ىأ( ثعبب

 ءايقصال او ءاسنالانهنور 1 ذملاىأ(كئلوأ هلوك )اذهو اجا ممموةعرش 5 ممانل هج لكس ىلاعت هللا لاك ءاحا يق ىن لك

 مهاد_مق)مها فو مهمصع ىصاعملا نع :و مهاحتو مهأك زىوملا ةعداتم نمو م هافطصا او مهابتجاو مهاده ىأ (هللاىدهنيذلا)

 قى (مهيةىلاعت هللا ىم تدقو) ريدر دصملاىلاريمضلاو اهعابشابهب و رىؤو:اساارسكب ةءارق ىو تكلل ءافانوكس (هدتقا



 فرع عاب ”الاتاننبأا, لبق نمف سوو ءاحدشاو ىلاعت هلوةبدو درعا ذهو( لو ءرب سدأ هنا لوي نم لوق ىلع بوش« نبش دوك
 مزاول ن هسداوهر هذ ةعا مش هل

 موعئارشو ةخسقو
 1# نكمالةقاتخم

 لاو->الاف ىأ(اهندب
 ىأ(لدف) ةفاتؤملا

 (دا رلانا) مهنالتخا

 اوعمتجا|م) ء-ميدهب
 هدابعوديحوتلا نمهيلد

 ديرفتلا تعني (ىل اعت هلا
 صضء«؛نوكينادعسالو

 اسهيلع عمملا عئارشلا
 ءاد_تالاب مالا قالخاد
 ءايدأ الا دار فا عيمدت

 ررقتىنل(اذهدعبو)

 َن ه مزمل «لل-هذ ة)رردتو

 اذه عابسالا عن ةكلاق

 رثاسؤ هز عفرلب ا لوقلا
 4 طاع (انيدن ريغ ءامدأ الا

 مالبتلاو ةالصلا ماع 9
 ىأ(مهيبنوغلاخوأ)
 مهدبو هليبنوقري و
 ىل-ع ىدم ليصقت فق

 عنمن -ماما) مذو صأ

 (درطيف المع عابتالا

 رم سف ى أ ءاطلادب دمك

 هلةنفلتخيملو(هلدأ)
 (لوشر لك ىلإ ةعبمنع
 (ةيرمالب ؛)هق رعب ريغ نه

 ريغب ىأ مضل 9 وم ارم ىآلي

 لام نماماو) ةهمشو كت
 رو-طكتامن اهلل ةنلا ىلا
 لق ولعاقل ا ةغيصد ( هأ

 (هعبتاررقثو)لوعفملاب

 هرمأ ىذتق: اكل -عو
 ىأ(عابت الايوح وءلاقن هو)هل هدقل ةقراقم رغز م( هدأ ىلع ىق وابل اود نهىورت و( لاقنم 2

 (مهعئارشم الاهذهىف )ءايدنالانمىأ(موممةعاجيلاعتهللاىمسدقو)ةلاسرلا ه5

 اةوعدواهغيلش رمأة- عل رش هل( لو رب سدل هنكسا ى (هنالوةينملو ةىلعب وةعل نبه سو كك

 نه فسوبك ءاحدقأو هول لوشر هنا ىلعاضت أاروه# أوى: فسوب نأ ىلعءأ 1 0

 نب امم ركلا نبا ميركل نبا ميركل م_هاربا نيو _سأ نيبو ة هد نيف سوي هناو تانببلاب لب
 هلل ؛ رشىلء ناك اغاوع رشدلالو سر نكي هنا ليقوطبقلاىلالو درهقلاهثءب عرج نراقب كلا

 وه مهاربانيبوةعب نب سوي ريغو هن ”الافر وك ذا ف سوبو مهارباةلم ىلعوأ بو ةعب هنأ

 ىدوم نوعرن هنا ليقفسو نو عرفو مهو ءدب ةنسرشع نأ اممف ماه ليثارم ا ىدبللسأ رخآ ىن

 نمىأ(م-خمةعاجّناىمسدقو) مال_اوةالصلاهيلع ىمومنمز فكل ءىتحور علا لاظأ
 هيلعىلاغت هللأ ىل- صهرعأ م ىلاوشنا ىلع مهثأم تادرس( ةنأ الامذهىف !مالاا || 2 :الا

 ىف اعيج مهعابسأب رم ىح(اهشتب عمان ٠كمالة قلت ة#ءمهعثارم ةو)هدتقا مها دمك هلوقب 1 .ايلسو

 كل“ ماك>[فال_:خا(لدفأ) اد ايلا الا دم ان د 4 ماعلا عئارشا اعورف

 ةيبلقلا(ىلاعت هللاةدامبعودمحوتلا ن مديل ءاوعم» ءجاامدارملا نأ ) ىلعأ مبءادمق الاب رو ءاملا عا مشل |

 دئقعلانمهيلءاوةقتاامدار !انابلوقلا(اذهدعبو) نيدلالودأن نمهوكثو فالتخا| مي عقب ىتلا

 ادهز هلق نم عئارش نم حرعشل ل وميلع ىلاعتهلا ىلصانو نعابن اى( عابالا عنملاون مزمل لهف)

 (انيدنريفعأد ا ) ةقلاسلا عئارشلا نمةعب رش عابنا عنمىألرقلا اذمجلوةينم ىأ(لوتلا
 ىلا عت هللا ىل_صانيد: ىح ؤكلذ من ماك مهريغ عرش موعابن | عنتمي لوقيف مل سوه اعىلاعت هينا ىلص

 مالا مهل ايان مءريغزيبولوعيل لعن هت سانيب نييىأ( م: ؛نوقلاخوأ] و هيلع

 | عابالا عنمزماما) هلمق نم عسب هريغو هرهغة عا مث :.هيداع ىف عمتي الهردق فرشلانيدندالوةيف

 ىف) درطي هليل دوهر رقىذلاهرع ارأهليلد ىأ(هلدأد «رطيق ) ىلقعلا ىليلدلا هاضةةارعأدن الآ ىأ(القع

 مسك (هيرمالب ) هرب غنود لو سر ىف فلة الؤه ثر .>نه هىلةعلا اهاضتقا ىلا ةلاحالا نال( لو سر لك

 ىثوةلىبهمءاربةهيرمو راصءءالاو زايدالار امة عابفلا ارسال نالت مولات ىدءا مشوا

 رهاظد لوقلاو لالدتسالا (ىلالام نءاماو)دحاو ل" اماومجنو ؛لضاقت ىأةمجعمءازيذم ْز مدح ب

 | 2 لدنولوهلق نم عر شددت لا سوه .اعىلاسعت هللا ىل-كدهن اذ :ل لقني ل هنا لاق ىأ(لقنلا)

 ئرقولوةي .هحتلادعب ةيقوفءا:ةع(امشاف ىلا: هلنادجر ىفالقامأ اهءلاس هذ اك ىف ةرص ىلةعال امس

 هلل دالو لةعلل ىذمةمالهناثي>ىألوعفللو [لءاقالءانم لا( ررقتو هلر ود )اضيأعصنونلاب

 ربيسغنم (ىةولابلاقنم هو )4.5 فالخلل ىعادالوهفل اً و( هع از زاوج وأ عمم نم ىلةن أ ىاف 4 يف
 رك ذاميفا همي واستلام هريغىؤ رييعتلا مدع ىؤهبهذ ه ىلع ىأ ( هلصأ ىلعف) نب نيدرطلا دحأ نييعتي مزج

 مهيلعلسرلا ن م( هلق ن اه .ةىأ اراال دال درعأ هنالهريغأ( عابتالا بوجوب لان «و) قرافالدا

 تدسىأ(همج>فاس) اضيأ هلمزالهري_غىلع بو جولابلوقلا ىأ (همزتاب )مالكاوةالصلا

 ىذلا ىنلاريغىفاذ_هوليةهيلعهقدصو هدارطال(ئث هلك ىف) هثارح اوهلم اد و هم>>قا_مهاضتقاام

 هك رتمالك انهمهضعبل عقودقو ريدم مال أ اودالل هإ || وهماع ى 0 ةوعدتكت ثعب

 مع أىلاعت هللاو هنم ريخ

 دمعت ىأ (دصق نءٍلامعالا نم ودع اغا نوك امم >] ل قةةمصعلان مما ةنامىأ (اذهلصف)

 دارملاو

 ىنلك ىفتخنىف و( ئث لكى فهتج> قا .؟)هبج وعلوقل |ىأ(همزتاي) ءايدنالا نم ١ ىحولا لم مو

 دمعت ىأ (دصق نءإ)ةرداصا اتا ركنملا(لاعالا نمهينةغلاخلانوكتامك-) ةمدعلا لصقن مدانمدق ىذل (اذه) *( 35 ل قلم



 دمعنودصق ريغ) لاعالا نم فة اغا ىأ( نوكئامامأو) هلعاف هيدا 5 وىأ(فيلكتلا تحت لخدي وةيصعمىح ء!اموشو)

 باكترانم نوكيءاوس (ةسيعرشلا فئاظولا ىف)ةيلكسلاوةرملابلرهذلاوهو (نايسنلاو) ل21 ىف هلغغلايلوهذلاو دو ( وهاك
 ىنايسنااو مالكلاوةالصلا فوهلاك( هيلع ةذخاؤملا لرتوهب باطلا ىاعت مدن عرشلار رقتأمم) تاروماملا بانمجاو تايهنملا

 مه ةيضع<سنلهنوكوه.ةذخاوثملا كرت ءايدنالا لاو اف) هلوقاماباوجو مايصلا

 هللا اامسذ+نموهادصق عراشا هيف فاوخامىأ (فياكتلا تل خدم و) هللا ىدعدنال
 نالعم.:هترابعىقو ةسؤلا ماكحالا نمنيغلك-ا لاعفاب قا عتملا هللا باطخو هك لاو كك هدا بع هر
 عرشلامالةغل غالاسعالا نم (نوكياماماواسكر تىل,ةيددملاود سل ياكم |تحت جردنالا
 هئاقبلهيذت ىدابهبنتي ثيحةظةاحما ةوقلا نعمل عامةبيغولوهذلاوهو (وه-ل كده ءتودصقريغب)
 هلودحىف جاتحوةظفاحناو ةكراملاةوقلا ىف هنرو صىم.ملا-ع لوهذودو (ناينلاو) ةكردملا
 فئاظولا ف) هنمفرط مدة:دقو لقامىلءناينااو وهساا نيب قرغلاوهاذ هودي دج مسإ
 هوو جحلاو موصااوهال هلاك ةتقوملا ل اعالا نمنيعو فظوامو هر «ةيطو عج فئاظول (ةيءرشلا

 ىناعت معرس" و (هن باطلا قاعت مد-عب رشلار رقتامم ناسا اووهساا فالح ادابعلا نم

 ناقعلا هيدازملاو ذسخالا نمل ءاقمواولاب وة هملابةذخاوثملا(هيلع ةذخاوتاا كرثو) هلوقبهءباط# لا
 هغلبس نمو ىمانلاو ىهاسااو مئانلاو+ ب دىم-غملاو نونغاودو عاونأ ف اك هاري_غو باَمعلاوأ
 دريدةو وها نم ةبيرقةلةغلاونايسنلاو وهلا ىلع مالاكلا مدقت دقو ْئطْغاوة هلا نم اطخلا
 اذكوىو وذلا هلاقؤكهيلعاظراغدمعلا م>هيلعو رحنا ونا اركسلا هنمو ىععنايدنلا و وهسلا

 ىف:ايدالالاو>اف)هيلعاوهركشاامونايسنلاوأط لا ىتمأن ع عفر ثيدحلاىفو أجاملاو هركسا
 هنةذ-خاوتاامدعف نو وه .همأومهىأ (ءاوسم وأ عمم ةيصدع رسياهنوكوهب ةذخاوأا ا كرت
 ىل-ع) ناي_فلاووه-_سلان مه.ذخاوت ملىذلا(كلذ مث )هدعبالو عو رشا ل.ةالهياوقاكمل منال

 ىأ( لع فلاب _مالا ملعتو) ايممرارعأهن(ماكحالا ىت'هنو) هب لهسعيأ عراشا اهر رقامىأ( عرشاا
 مهقياكتىأ (مهذأو)ةيءرملالاعفالا نم مهمنال مال_سلاوةال_صل ام ميله لدرلا هنملعأم
 ةةيرط نع 8 رخام ىأ (اذه نعج راخ دامو )همدعو عابن الا ساس ىأ (هيقمهعابتاب) مهتذخاوث هو

 هوو عنتي وأ حبا مهتم نود(« سفن, ص خش فز هت5 تدك هجاردناو هيلعهقدص مدعل غالبلا
 ةءاجد_ةءهمكلل) هور غالبلاهقي رطاموهو(لوالا) عوذلا (اما )مه فن ل -رلاب صنم 4

 قافالا) اذه لق(ان :رذدقو)اهمكحو ةمصعلا بابىأ(بابلا اذهىف زوقلا قوه لا م>ءاملعلا نم
 (هةمصعو لو هيلع ىلاعت هللا ىلع ىلا ى-ىف)لوقلا ىفةفلاخملا عانتما ىأ (كالذ عاما ىلع
 قي رطلابهملعل هك رتواناب_:نو(اوهسوأ ادصق)ه:مهعوقو نءالضن (هيلعهزاوجنم) هظفح |

 روك ذا (بابلا اذ هىفل_ءتالاىفاولو) ةيغالبلا لاوقالاىفاولاتك ىأ (كلذك-:) ىلوالا
 ا ا كر ايدام لو ا

 سسسملا

 اقم م“.

 (ةيصعم)اعرشو افرع (ىمام)دصقن عهب فاو ىذلا لمعلا ىأ( وهر) عرشلاةفلاخم دارملاو

 / ب رقو) هيلال سرا ناهغياب5ُ رعأاميق عقوام_ مم 2 ون ىأ(غال_بلاهقي رطام)امهدحا(نيعون

 تت ا ار ا 1 ا ل ل ا ل ضل تيس سم مح سس تلمس

 هلوق هيلاربشب (ك (ءاوس مهغأ عم هس

 ناانز_خاوتالانب رىلاعت
 ثيدحواناطخأو [اميسأ

 اذا ىتسمأ نع عفر
 اوهركتساامونايسنلاو

 ىارعطلا هاو راك هيلع
 دق اعوذرمنابونع

 ىأ (كلذمث) خص
 وهسلاب ةذخاواامدع

 (نيع و ىلع) نايدنلا 9

 غالبلاهقيرطام) امهددا
 هيف (عرشلاريرتثو
 ل_صالان م هن لمعت

 (ماكحالا قاعتو) عرفلاو
 رئاسواد_-وا.متوارعأ
 ملعتو) مالسالا عئارش

 هسنجىأ(لءفلايةمالا
 ىدربو(هعابتارمهذخاو

 ىىأ (هيف)م-هعابتاب
 امو) هوو لعفلا كلذ
 وهامام-_مناث وىأ/(وه

 صا م) غالرلاهقب رط
 تامداونه (هسفنب

 تاحاممو تابود-:مو

 تامرحتو تاهو ركمو
 نهىأ(لوالاامأ)

 هقي رطاموهو نيعونلا
 المع ماكحالا نم غالبلا
 ىقىأ(همك-4) الوقو

 قلوقلا وهلا م> ءاملعل !نمةعاجدنع)هيوهسلا ماملا

 ىنلاو>ىف) لوةلاىةقل ازخ' عانمتما ىأ(كلذ عانم ها ىلء)ءامملعلا نم( قاقنالاان رك ذدقر) غالبلاهقي رطام بابىأ (بابلا اذه

 لوقلا_ابىفاولاةام لذ ىأ(كالدكذ)ىلوالاب(اوهسوأ ادصقهيلعمزاو جنمهتمدعو)ءايدنالا نمىأ (مالسا اوددل هلا هيلع

 هد ثم لدبت دقوةزمهثةنكاسواوفءارلاوءاطلا مذد(ةقلانغاوو رطزو<الاذه ف زاعقالا اولو)كالذراوج عاذتما نم ىلا هى دعد

 اوهسالوادمال) لاعثالا قف ىأ (!ميةزاهضو رعوا هو دحو مناي رح وأمئابراطىأ



 المف هوالوقءايدنالات أمدا علو روهأم ممالاذا(٠ ادالاو ع.مابشلاةهجنم) مح -معرداصلا (لو ةلاىدمعزم :يءلاع :الا ىأ(ا منال

 بجو ءابنأ :الالاعنا ىلع ىأ (اهيلع) نأ. .بدأاو اطئئاوو سلا نم ىأ(ضرا وعلامذهو رطو)ال صأ ةةفاوملان ءمذ صرغالو

 نعاطلاسدس ! وةخس ىو نعطلا ل نءطم عجن ءاطملاو ةقلانغلا د اوطاانه نءاطملا مدس و)ةةفاوملام» هلل م68 كسكتنا

 ” 11 الل. تارا نانسي قىا(وهذلا ثيداحا ر )ع ءاماعلاءالوه ىأ(او رذتعا و)حدقو باعاذ |هيلعوهد 5 نعط نم هلعاف مسا

 ىأ(ق>ساوبألام)ةةلاغاو رام منمىأ(اذهىلاو)ةدحىلهىلصةىف(اذهدعب ه6 اهركذنتاهيدوتي) مال_لاو
 بهذو) ىتارقسالا
 ضراوعلاهذ- ه) هلمق ىذلاك هطمبذ(ورطؤو ءادالاو غي مالا ةه> ند لوقلا ىدع) لاعقالا ىأ (اهنال ىأ(مقفلا رثكال

 قكشلا عوقومزاةسيىأ(كيك-شألا مج وب) لود يلعىلاسعتهللاىل ص هلعفأ ىلعىأ (اهيلعأا نمو رغلا تابرا
 نعطلا( نعاطملاب» ت )اذ :أابجو (واوهسوأ ىحوالةفلاختوأهللان ءىوب اها هذ له هلاعفأ هية 2 يللا ١ ل

 هلاعتأ ىقهتموهللاع وقوناهيلعدر 0 ار تر وباسك حدقلا لوصالا نا: 82 ىأ

 للدلا واخ ئوس نيك ةاهراك.:!نكميالة ديك ث.داحأ ىف تدثاعملا+و هي .اعملاعت هللا ىلص لاعفالا فلانا نامحلا)

 ملسوهيل عىلاعتهتلاىلص هتالصىفةةباثأ (وه - لا ثيداحأن عاورذتءاو) هلوقبهنعباو لا ىلاراشأ ماكحالاو ةيفالسلا
 اهعوقو وك لاخلا عانّما ىف بهدملا (اذهىلاو) ب تنير ةنعىلام .ك(اًذهدعباهرك َذ َّ :تانيدوت

 تبهذد) داق“ .عاىلا بهذوهفالخ ىلءعه»+رىأ يتئارغ -الا(ىدساوبأ) مامالا(لام)او هسوأ ادع

 مهمالاهغلبشباو رمأىتلا (ةينال.لا لاعفالاىف ةفااغ اناىلا زيماك-ةملاوءاهقسقلا نمر الا
 ىو هيل عىلاعت هللا ىلص ىذأ| ن هاعأ(هطدصةريغنعوا وو-) ةيلو ةيملع(ةي هلا ع تالاور

 هللا ىل_ص ى لاىلعىأ (هياكثاح) لاحواز رغد .كاو سو صا 'لا ىلع ماع' اقطع نهرو: ؟اطاغَر نامت

 ىفتباثلا(ئالصلا فوهسلا ثي :داحاؤفررقت اي زم جت ةنع رك لا همرز انو ةدياق كاست

 عوقو زاوج(نيب)اقر فةاو رك ذىأ فيقختا و .دكتلاب(١ وقرفو)اة: ارماكامهري-غو نيديمعلا

 ر ومالا نهىأ(ةيع شل

 ةيلياطاار _ةقيلتلا
 بوص :موأرم .؟(اوهس)

 نعىأض هلا علب

 (صترف نءو) وهس

 نمىأ(هنم) ناب فطع

 ع

 ىأ(هياعزئاح) ىناا

 ىأ(ةزجعملام ايقلإا وهسواد_عابيفةقلافا | وه:.ذا(ةيغالبلالا اوةالا نسب و)لاءنالا ف (كلذ) نمررقناك) ةنفدعو او

 هلوقي اميفىأ (لوقلا ىف) هقدص ىأ(ق دصلا ىلع اهب ىدحت ىتلا ايد الا نم ى:لك ةزحعم ةلالدأ قا ووبكملا كك داع
 صقان ىأ اهضتانت) دصتريغ نماوهسلوةلاىف قدصلاةغلا .*ىأ(كلذةفلاخو)هب رنءهغلس و ىفةباثلاىأ (ةالصلا

 ىل_عةزجعملا هباءارحا نال هستمالدبر نعهغاسأو فهقدص مدعوة زحعملا متحت الفا ميو اندو هبزجعم نمامهريغر نيحي هلا

 ملعف ىقرر#: مك ةقباطملاةوقىف ةيمازتلا ةلالد كلذ ىلءابتاالدو ىنع كلب ام.يق قداص هنأ هلوق هوة ىف هل ىوزتلا لات ةيسلا تكلا

 ىفحداقالو) ةردملل ىأ(اف ضقان :مريغتلاعفالاقوهسلاامأو) رهاظ حب هلاللكم قرقلاف مالك-'| (اوقرفو) قلاو هه اذهو

 0 هعالاؤ طلغلا عو ةوىأ(لءفلاتاطاغرب )اح هناؤاذمم دعادوجولان ههجوياهرضد الىأ(ةوهنلا نين) ل 5

 م-ف4 ةمزاللا مهافصنمىأ( 0 ربلامهنعر صب يت>هل ع ل لا لاعفالا لَم لمفلا(كلذ

 سانلا لوأس ان لوأو « هناوسلاناسناىمساعاو «لية[كنا ااه ولذالى>
 آل اوذالانمب و)ةيع مدل

 ةرحعملا مايعل ةيغالملا

 (لوقلا ىف ىد هل ا ىلو

 هللا 4 د < نا

 ةغلاختو) ىدبعقدص ناب

 هيلع (اهضفأ. ءراو توا ىدتفلا (كلذ

 ا 021ر1 زاهشسن نو سبل كال ز جعل يأ.( ضقت لاقل قوقل هاو راسل راش
 تقلا 539 0 لا ل ال 0 0 (هو .لاىف) زن ءاطع

 ىدنقمال_او ةالصلا هياعمدآىت :->ىف لاعت هللالاودةؤ ىسانا|لوأ رانلالوأو نا .تحأأ نهى“ - *مناسنالا نال كال ذو هنامال ء

 ىضردو«-منبانعناخيشلاهاور(ىفقورك ذف تي ناذاف زو سناك ) هلوأ دب 0 رشدانااامال_لاوال هااهيلعل ةاك)
 هنعىلاعت هللأ

 نو اك ىدارشإناما) دوءسمْنِب ا|نءناخشلاو اور شءد>ىف“ سو هيل ىلا ءتهشاىلصلاقاك)

 هنوكامأو هطد رب ماك لارم دو رشب ةقضو [انالر + شن نوأةقن اةسدىدفاةلج( ىلورك ذقتيناذاف ا

 اطدارنوكمال هنالالت اما الا لع سما هنالف ىفزاملادنع : ؛ رد .>ىمأ را 1

 زو ل و هيلعىلاعت هللا ىل_ هنا ىل ءلدي ث.دارهاظواضدأ اريخ هنوكز حملا هع دول !ج

 1 لل ل ا ا حت



 || 6 (وهكلاونايدنلاة لاحلب)ه ولك نموربغ ناسك هناي ةسدل( من)

 05255 22222222 222222222122259 70:0 اذ 1 1 1 مم

 ارها ظمدافأامنا ارخآو الوأهم اراشأام لصاحواةلطموهسلاو نا ل ايسنلاهيلعأ
 مهضعد 42 2مل ع :دحل

 اوقعضوالمأ هومم فري--انزو لهفاتخاوىفأب كه الع همي وهيلع رقالنأ امرك نورت ا

 اوهولوالا او>هكو هلثمنمدروا عاوباسأوةرغالءلار ومالا نمل _هفوها. ةهيلعوهسلا زاوح

 0 رطسدلاهم ةاوقل او ماك>الارب رفو ناي | دعك هل لو هوم ء.ءاق ات ءالهنال زاوحلا

 ّق وهسل اناوءدمعت ع:مىلءاو عجا م هع :مىلعع ه>ةةغالم .!!لاوقالاىفاماو روو#لاوز ول هلاعفا

 1 اي م امل منا هارغالبا 5-4: رطس لام .؟أ مدلار ومانةعل عت 1الاوقالا

 الاو 4سو واد عرب+ لك قعاع دنالا ىلع هءنمىلا ع" هل هلل «رفنصلا صوم فد فمالا مهب زوج

 امكع مل_توهياءىلاعتهللا ىلصورا خا ولوادسي سانلا لزت إو بص ةوأ ىذرال», صر ىفالو ةدىف

 بنعم مونو ةالصلا فل ةناك لةنل ناك ولوأهتمئ ثىت مهو وأ هيف طاغادحأ كاردةساريغ نم رصعدعب|
 بابىث ناءمشلا هأور ثدد- 4| !ذهو عنت ”مرغاثدلارومأىقدوهسو لخن !| حرةلن ىف هنأر ةاردتساوأ

 ههح وب ل ةأو نيد دس ل سم اينو لصد ةولسو هيلع لاعتهنا لص ك]هناو الملا وهدا

 ارش ؟”ب رعلا( مذ ( هرخآ ىلارشدانأاءاى 5 0 : ةدلصلا يشتد لوما كاوخ

 هارئاك الهلا ىراو منع رد>> لوةكردعملاو -ن وح هن 'اكوهل غضا ىبلأ اذامهمالاك ىممندب زثام

 بدس #س وهيلع ىلا هت هلا ىل_صهقح ىف ) ا وهلا ةلاح قل :(

 ثيدح ف (لسو هيلع هللاىلص لاتاك ) هنديدوهةيقدت ىأ ( عرشرب رقتوإ) هتمأ هن ديفا (لعهدافا

 ىدسشي ىأ هلعاقب ل- ءلل لو هج ىبمدي دٌكتلاو :ةمومضملاه زمان( ىسنأوأ ى.ناليفا)اط ول اقداور

 (ىو ردقلد ؛) هوو وهسلا دوج ماهتك ايعرشارعأ !ثدحالىأ(نسال) ىف نايسنلادجوبو هللا

 فقل مولعملا م اكثلالع- 2؛لوالا( نسال ىن أى :,ك-او ىمنات )وهو رخآ ه-جوب ثيدحلا اذو

 ىلوالا ةباورلا لو هما ءىلاعت هللا ىل ص هان :ام 2 3 .ىن نيب ىق اذن الهنا تايودد ثءلو هج ىاثلاو

 هلادح وم سمل هنارأ ءّدع ان دعه ءقنوفغللا ه2 .ة>رام .”ءارهيلا هئدسن نالوخ* الاخ دل نه :ءهيقنو

 فرع سك قيقحما لعافلا نيب قر ذو هللا هنامأو دوز تامل اكهللاوه ية اد جوملاو ة هقيفد

 ل كد ىرمزالد- طعلاح رذف 24 -ةرقدونوولوصالا هررةأكرحالا س ف: :ىف يقم لءافلاوةغلل

 دح وااو ه2 ءطى د2 هنعم 2 اا, سد دلهنأر ايدعامي فنوهبنايسفلاةةص مايقدارأن ايسنلا هلتبثا

 ره نأ رسفلاةءدةهركق ىمنوهلد ءاذك 7 هس د>أناوةءالرخآ ثد دح>ىق هلوقوهراوه هل

 هراع_ال نآ ارغلا لرتلا:ناهرآك5 1201 نادسلا لسع نالوا ةلاكلد كا ة#ادحوملا

 سدل- توهدلع ىلا ءث هبا ىل ص هنأ ع :نايهنعل ةسدقا-<ع كاردتساحلا مذ هلوقوارا“ +انواوتلاب

 4 هلو ولا املا ارهاظرا ,دعابث.دحلاىف ا المربع نايسك

 (هلّداب 2 نسل نايسذلا نمل .وهيلعىلا-عتهللاىل_ص هلضرءبامىأ( ةلا ل امذهو) هلوقب راشأ

 ها | لعق ءاممل-هن نم مه ل صحا او سانال( م يامل ىف) [سوهيلعىلا عل هللأ ىلصدي هصوصدم

 هتابامين هاسلال انآ دب غال لاو ةلاسرلا ةمعذ مندي (ةمهذلا ىف هيلع ماو هّتمأ ن هةدابعلا ىف

 ندءاطالا د دا كود 1# صق:ناو-ةلانال (صقنلات 0 _ ىهنءدأب لان اف

 نمانخاشم ضم لاق اذلوداهالدا ثرالا ةرامع نما مك مرام“ ءاب4- ةح ىف ىه ة- هغامدلا ش ضارءالا

 ناو هق-ىف حدمو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هل رك د دو ةنؤللا 000

 ىلاعت هاد رىريصوبالا ل اقام امد ىف ذرثوايمأهنوك-ك هاوس اهب جدول |

 لا اذهىف ىأ(اذه)هوهسوهنايسثىأ

 هيلع هق>ىف) هدوصخ

 تبدسمال_بلاوةالصلا

 1 رقو )عمال( ملعهدافا

 لانك هتن(عرث | د
 (ماللاو ةالصلا هيلع

 ملاعالب أطوااثد دحىف

 ىنا) هل_صوف رع

 ةرمفا عاقب (ى هذال

 هاما 2 نيلاو

 التلال اسم

 ةلاذأهللاءاشامالا ىمنك

 هم ضد( ىرتاوأ )هانا

 زود واددُمم لوعفملا

 هللا ىدني ىأ شفع
 ح2( ن- -0) ىلاعت

 نيسأا مدو ةرمهلا

 نيبالىأن ونلاددشتو

 نم دحأ هل ءقبام مك-

 قى او تناتل انام
 قلب ) ىلع غباود دقو
 ىأ( ىمنات-كلىور

 (ىسنانكلو) ةقيقح

 راك لوهخما ةغيصن
 هلوقريظن'ذهو( نسأأل)

 ذا تعمر امو ىلاعت

 ىبر هللا ن-ك-!وتيمر
 علما ماةمىلاءاسبعا

 نسمىأ لحاء ذدو)

 هدأ 0 ن-دأهنأي-ت

 ىآأ (خيلبتلا ىف هل
 ماسكو) ةلاسرلا مات

 ثيح (ةمعنلاىف هيلع

 اودع نابةم*الا رعأ

 ىلع هذعردذص أوين

 ةلةةاووهسلا ةهح

 رهشلا دو>و زاو>نم ضصنل ادو رون ءيأةمجعملاداضلاب( ضققنلا ن ءةديعد ]كي اعهلئمعن متي وىلاعت هلوةىلاءاسمعا ه.قلعلو

 ءادتقالا ب وجووأسط#لاو



 ناصقنلا ىأة ل مهملاداصا اب ص ذل |تامس نعةديهدة حي ةخ-.:ىفوءاهفسلا ةن-بلأ ىلءهريغ ف هءىأ(نعطلا ضارتعاو)

 كالذزبو حب نيلئ امتلاناف) ناشلا كلذ ىفة.لالا ة. كسلا نت ث يح ناي_فلاو وهلا ع وقر در ىلغىأ نعطلا ضارغاو
 اوهتنيل (هيلعنووش لب طاغلاووهلا ىلع) كرتنالو بتالىأءارلادي دشتو فاقلاعتفوءاةلامضإ( رقناللسرلا نا نوطرتث

 ى(روفلاب) هياعسئرتءامووهلا م-ىأ(همكح)ءا راادد_ثملوهلا ةغيصد ( نوذرعي 9 ويلا ن مم عقواماوكرادتي و

 (غالبلاهقي رطسدلاماماو نب رخ"الا لوةىلع) هتومل ب قوأ (مهضارقن | لب قو حيكعلاوهو موضعب لوقىلع) حارتريغ نمل احا
 راك ذاو) هب ررارسسأىأ(هذيدررمأن مهب ص تامر مالا وةالصلاهياعهلاعفا نم ماكحالا نايبالو) مالسالا عئارعث غيل ىأ
 مة هلعقملام) هبلراونأ ىأ (هباق

 مياشهفئاوط نماذكو
 (وهلازاوجىلء)ولملا
 ةلقغلاو لوهذلاىأ

 ة-ءاغل (هيلع طاغأ او)

 (اهيف)هىدل قارغتسالا

 لو م هلاعذأى ىأ

 هقحأب الوه.ل!تاد راولا

 ةصقنمالو ةرعف كلذ

 ىأ (تارتسألا قوو)
 وا_ءىلا ةمسنلاب تالزلا
 (تالفغلاو) تالاحن
 تاثدالا ضراو_ءل

 ىف قرغت_ىل(هباقب

 (كلذو)هررت> رح
 هيرتعي ىذلالاحا ىأ
 ةغيصد (هفاكاع) كلانه
 هتوط اعىألو-وخلا

 هقاكتاعىورب وقل

 ىأ (ىلخلاز| -اقمن)
 ةمالا ةسايسو) مهتدراكم

 ىورب وم ..ةظفاحمىأ
 ةاناعمو) ةمالاتا -ايسو
 هاساقءاناعزم(لهالا

 اذهومهترذادثو مهتءقارعىأ (ءادعالاةظ-المو) مهلان :وعو موباقفر م لاعفأةاءارمز مها وحأ ةظحالمىأ

 رك

 (ةمالاءاماعتاةءط نمرثك الاف)هن ردةع هنرقهدأب زىفهن عفتنيل لب ( هك 65 |

 ميلا ىفسيداتلاوةهازملابو © ةزجعمىمالا ىفلعلاب افك
 هلوقبهللع ءنأم ذا نم هل ض رعبا هيف نعطاالو ضر ءدالو ىأ(نعطلا ضارتعا) نعد« د(و)

 لاعفالا مال_تاوةالصاام ملعمأ نالا ىلع نايسنلاءوه-ءلاىأ (كالذزب ودل نيلئاقلا ناف)

 اذا (ه- ء'عّْنِووْش لب طلغلاو وهلا ىلعرةمالل-_سرلانا)م-_مهلعوزاود ىف( نوطرت شن ]ةيغالولا

 هنالهنود رعد رهاظا ناك( همكح) نومي ىفوءثل وهحلطءانءلاو ديد_ثثلاب(نوكرعت وزمف ضرع

 فرع اف دو>_تااك همك فرعا هنعمر ودص  فرعنأك هناىلاةراشاهمحقأ هن'اكفرهظاورصخأ

 دك (حعيح صااوهومهضعد لوقىلع) ؤطءلاولهمتلامدعوهور وقلاباستلمىأ(روقلاب)هللاوه

 ضارقنالاىنعموهوتوملا ل.قهيماتلا مزلي هنافةاملاةدمنول هعىأ(مهضارقنالءةو)لوصالاةعأ
 نادالو) هتمال( غالبلاهق» رط سدلاماماو) هند وغلا نوط رغ_ثدال يذلا( نم رخ'الالوق ىلع)

 هيدر ومأن مد. ص-خامو) -1نايب وهو( لوهيلعىلاعت هلاىلص هلاعذأ نم) ةيعرشلا (ماكحالا
 لوهجلل ىنمم( هيف عتيل هلع- ةيلا) 4 ةةرعمىقهرك-فتو هنرأءذرمكو هحيوسفك (هيلقراك ذاو

 زاوجىلع) ةقرط ل ءد ةق.ط مهثرصع لك ءاماعةقمطلا(ةءالاءامل عتاةيط نمر هك الف)ءاتلاددثمو

 ىأ (تارتغلا قوحو) الصأْئثه ل_سوءيلعىلاءتهّللا ىل صهقحايالذا(اهيفهيلعطاغلاو وهسلا
 تالقغلاو) ىمتناةوقدعب فعضو:دشدعب نباوةدحدغب نوكسبغارلا لاق ايك ىهو ةرتف ع_جاهضورع

 ةلقغلاو6 :ريقلا نم هرك ذامقو < ىأ (كلذو)دب رشدلا ىذةةموهأم هيؤوهاعلق_غل ناب( يلقب

 م-هرومأرببدنءم-_ةاوحأ ىف بوهرلعىلاعت هللا ىلصدراظنب ( الا ةاساةمنم هفلك ا هيفريضال

 هانعمومهمءانعل اوأهيانعل انم (لعالا ةاناعمو) موقاوع ىفرظنلاومهرو هأرببدثب (ةمالاتاسايسو)

 لاف كردتسامث مهرابخا نع س_دحْلاو مممرذ#اءمهو زغب (ءادعالاة<المو) مهبلاغتشالا
 هعوقوةرثك.( راركتلا ليدس ىلعإ ءوهعو مل_بوه_لعىلاعت هللا لص هنايسذ (سدا نكمل 5(

 هنمه-عوقو (لب) ةميلسا|عابطلا د_:عدو ريغ _ةمزال كلذرار تساي( لاصتالاالو) هنم

 هتمولكاملقو هلاكحالردانلاو عوقولاةلقو( رو دسنلا ليد_ىلع) ل_سوهيلعملاعت هللا ىل_ص
 مدق:(هللارفخ*اف ىلةىلعناغياهنا) مد- هن ثددح ىف( مل_سوهياع ىلا «ت هللا ىل_صلاقأك زدحأ
 كت سر جر ب بسبب

 فرط
 رووطوكلاذرود_-ص(سدلنك-او) ار وصقل ا ىف ىذةةءارو فسح ووبرالءدركنعسماةلا لذ ثاموه ثي>نمداك

 ىلعلب) لاصفنالا ماقمىؤلادتالا ليد سىلعالو ىأ(ل اصتالاالد) راثك الالاحىلا ىذفلاىأ( رارك-:ل| ليدس ىلء) كلان هام

 ناكذلا ىأهنا مودا عىل اعت هللا ىلص لاف امك )لك اه> وىلءلال4#!ىذلاجة:دهاش نعلاقتنال ىفةلقل اىأ( رودنلا ليدس

 (هللارفغ:ءاف) همك ءاضماىلا لاقت نالاوو رمايلا+:كالابىرةدهاشم نع ىلق سدد ىنملاو لوعف لا ةغيصد( ىلق ىلع ناغيل

 ىلا ابق رغم ةلاعو تقو لك ىفناك لب رارحالانبب رقما تاثد_براربالات انسح لوبقنماذ_هو(ةرعتئاموأةرينيعيس) مولا ىفىأ

 امةرف- لاا طوسرالاىلاا ريف جاك ةصقنموةثدت ىلوالا تارت اوايلعلا ةيناثلاةمت رااىلاةءسنلابىلوالا لاح دمر ةبترعو ماعم

 ىلوالا نم كلر ةرخ" لللو ىلا عت هلوقءولاريشن مكةيو لا ةر و صدي



 ىلاةمئال تع .هذوإ]ه مارك ن هماصر اعد ىأ( هثزحعم ضان ,ءو 4 طر 036 ءطاىأ( طم“ ئث) رك ذام .ةىأ(اذ- هى سد و١

 نءمةعاج#ءلءوهو) هلاك ة-تاراغن ,.«ىأ(ه7 يس تا وهلا عمم

 (تاماقااو)ةيالاةين_.لاتالا ان(يولقلا لع بادكأ )فر عتلا ليد سىل>::ءوفو-طتلا د رط ىناكةمىأ (ةفوصتملا
 تلا العض ا ام ناو هالاو طاغلا نيوانلاج وه_لنيّددثلا مالك نبب علا نكميوةيلعل اةيهمأا
 ا مسنات تامالاول ع هت ترقدو ,صقو اك ملت 2 تار د رثفلا مهو تالوغلا

 بونذهناعاطلكف #« الهألاصوال نكي نم ءاوقيممضعدهيلاراثأكت'ايس ةواقشلابابرآت ان خو تانسح ةداعسلابابرأ

 ناةةئاذكو ولا ةااحىف ىرخأ ءو> ضال اّدإاط ىفْنو ب ةراتفةيفالات ان رشدلا همني فعضنأ زكا

 0 ركسلاهياعسترتي ىتد ءاقيلا ةعج رو ءانغل اًةءاغ توا تاما
 ٠ تس وج اك كيم نال داك دحام كس ع ايسسصتس ”.11

 هلال رص ضرع ام هيدر ١1ناو 00 ١١ناو تك اذ هىلءمااك-| نمفرط

 ار كف: هنالاضد أهداء ءوهوةرخ* الارومأ نههمبدياعهلغكىتلار طا ولا نمىل_سوهبلعىلاعت

 هناك هماةممظعل + نلان وهقددنعمهالا نعول شهناله:مرفغتساامئاو محلا وحأربب دتو هتمأروهأ
 هللاىل_دهزهرداصلاو هسا (اذهىف سداوإ ضةناللامك هااح وه5ىلءالا نءىلاعلاب ل اهغمش اهنالسذ
 ةلادلا( هتزدعمضقاث ول هماعم ةمظعو ( هم در نم ) ىلءالاهر دة لني ىأ( ط#* 'وذ) سو هيلعىلاهت

 مهادتةءمىأابهذمازهاولعد ىأع ءاملعلا نم( ةقئاط تءهذو) مال_ىلاو ةالصلاهياع هقددىلع

 وه-بلالرود_ ص( عئمىلا)هئملوةذملاءا نعم ىل_صأن اك ناو عوج رلادضراهذلا نما ذه سدلو
 الصأ 'ءئاهتم ىنث ٌةدسالا هاك ىأ ( هز لسوك» اعىلاعت هللا لص هق-ىقتارتفلاوتالفغلاونا.فلاو

 مهو هلريسقت فطعوق(ب وللا ل ءباحصأو) فوصتلا لهأىأ (ةوود“ 1 ةغا ج تهلهودو)

 د>و:ااكةغلا ماا ميدارب دق هع هل اهذهنالفوصتاا قب رطاو ةلكتمالّةدهاشلا ممول اوهص نيذلا

 هلباىلا مهريس أم وعظ# 0 مه ثماهفرعب ىلا بنار ملا ىأ(تاماقملاو)ىلاعت هللا تامه صف

 ناسنلاو وهلا ىف دن ورلا(ثيداحالاهذ-هىف) ءاملعلا ىأ( مهو لاطوسءميياعمااكلامدقتو

 (ىلاءتهللاءاشنااذهدعباهركذن) اهنودقتءلاوقاىأ(بهاذم)

 ىث(مال_بلااودال بصلاهم عدنم) عقاولا ة*(وه_بااويقروك ذملا ثيداحالا ىلعملخلا ىف لدذ)#«

 (ءانلحأو عنتباموو هلا هيلع رو كام) ل ةلا(اذهلبق .ة)ةقباسلا(ل (لوصفلا فانمدقدةو)هلاعفأ |

 هيل ءانةئساريغ نم( ةلجإ لاو ةالا لبق نموهامو (رادخالا ف) غالملاهقي رطاميفالاانأ ءبىأ
 00 ءانزحا او)ددرثرع- غنم( اعطق) هي عرشلا ماك الااهيفر ذأ( دلالاوقالا قوام

 هحل2 مدعو ءةرحعلل صقان مريغهنأن د هللبقال_صام( هانسر ىذلا<- حولا ىلعةمشيدلا لاعذ الاى

 اان 6 نة كلذ ىفدروام ىلا انرث ءأو) ٌم>رب رقوإ- ءانافا نت كيل انزال

 ملهسيا عملا ىل_ك(» وه سى ةدراولا ثاحالا ن مع-.حصا او) ل_صملااذ_هىف(هيف ”لودقلا
 ا ع ل ع

 ماقم ناعم ىلد-تلاو
 ناىذتقي عك

 نع ةرثكلا عن

 نعود _>ولأ الو 9

 قرو-_صتالفدرثكلا

 ماس مم لماكللا ى>

 نافةراانةلفغلا ر ودص
 مهعام ا ةكرب مهعابتا

 اودارآولدح ىلا اول_صو

 وأ ةعاط اوكري نأ

 اورد_ه.ةءاساولعغب

 لاح سكع كإذىل-ع

 با ضو ايثدلا ب انرأ

 لولا نا كالا
 انقل وأ نم 5
 لك مل ءدقودارأ| هيف

 فرعو م-+ رش« سانأ

 موبهذم بزح لك
 (ثيداحالاهذهىفمخو)

 وهسلات ايف :ةراولاىأ

 ل_صفاإ# (ىلاعت هللا اثنا) هيلي ىذلا ل_صةلاىفخارتربغن هىأ(اذ_هدعب)اهرك د دخسةخسن قو (ادرك دن هاذم)

 ل-_هفلاذ ىو ربوع اننا «(لوصقلاىفانمدقدقو مال_بااوةال_صلاهيلعهئموهسلااهيقر وك دلل :داحالا ىلع مالاك لاق

 داء هيف( عنتوامو) ةينسلا لاودالاو ا 0 ىذلاىأ

 مدعلا(ةءاب دلالاعفالا )و ها ع ودو نزوج و ىا(هعوقوانزأو)ة دوي 5 0-0 0 نيد فر

 هند اهات نيني امك(كلذ ىف دروامىل اانرم ودان ددر ىذلا <> ولا ىلءاعطق )ونا | هج وهني امه دعو ةرجعملا يح همضقانم

 ثداحالان م 2 صلال وةنو) ل هغلااذه فى أ (هي :؟لوقلاط منن وز هناا كرب رقت "و هنمال لءهدافالاببس عي اماهتلق عم

 مال.يلاوةالصلاهيلغموهم يئ ود راولإ



 ةمال-نىأ(م 0 00 ع !ء ؟هللا ىعرر» ر هىلأن ,عن ا>هشأ|و اود اك ( نيدو || ىذ ثء داو 0 : الو مال صل اة)

 مأآتد بنأدللا لوسرأن 0 ١ اود لاةؤرصءلاوأر | 4 :!| ى 05 !!ىلال_صى <« ىل>| ىفنيت 0 نه) الس او ةالصأ اهءاع

 نينارعنات كد: ما نب رس نس اياب عتب عدو هربت محل نبل يدك ىلإ هذ لوك ألاؤرم 2 2 أ|اترمدق

 ةيءلطمكلامجو ز هللا ل. ءمأى ه وءامك نو“ 0 :2نوكسوةلههم حتذ هو مدح وم مضد (هنيدك 2 نباث:د> ىنا# 0

 ىازلا ناك ايد_بالاو دزالاىووذلا لات الا لاه وىدز اة علا نا ناك اوفا 8 !|رمساكي س ثقل نية تبر

 طاقحملا ض»ب لاق فان مد ءنبسلا لاى ءلاقم ءاح ناك ار ههّياددعو هو :ثدز ا اههوالت اقدارتم ايات مهوةدحاووإ .ةنيشلاو

 ىراخماا 0

 دلاو كللا-1نو-نا
 وأ ةمحص اذه هللا دمع

 اذعاو مال_ساوأ هباور

 ىهذلا لاتهشادمعل كلذ

 هظفلام هدير ىف
 لاو لع ناكل
 ه:ءدرو 0

 هبا وصو تيبد_>

 ىّر-لالاقو هللا د_.عل

 دخ_سم نمو هقارطأىث

 ناكناة نكح نيثللام
 ىدنلا نع ل وقع

 هماع ىلاسعت هللا ىل.ص

 ىل-ص[ثيدحإسو
 ثيددواعرأ حلا

 ىقةال_صل !قروهطللا

 كلام نيهللا دمع سم

 قو ىمتنا ةني نبا

 ني كلام ف-ككلاا

 ىنهلىبأ صلاة:

 قايح نيا هنعو رولا

 هللا دبعباودلاو ا بنلا لاو

 هد د كك ىطايمدلارك-ذ ل ايلا ا لوسراء>دو ١ هم

 (نيثنثا نم) هنالصلاعطق ( مالسل | ىف نب دن !!ىذ ثيدحاةوأ)و هواه مد ( ثدداحأةث هداه اصلا ىف )

 ثيداحأ لاك الا ف فخصملالاقو مدة: اك مدقملاوهنيدءلاوذ هلافامو مك عظلانمنيتعكرىأ
 0 - كاع *لا) ندد دآأ يدشن ؛ د- ىلءمالاكلا انمد ةدؤو خا ةس+ اممم يحصلا ةريثكوعسلا

 ةغمص :نونو ةدد ها :ةءاهذعد وةلم همءاحو ةمو هضمةدحو هءامب ,ةنتك (نين ::!نممأ# املا ةندك

 اذههّنلاد-.عوىدزالا هللادعدلاو الام ة> ور ةنلدك ىقو همأ ةنيتك وةنيدك ني هللا د معو هوريغصتلا

 نآوهللادءعدلاوكلامةءىل طابمدلا ظذا 2 ارك: آيا طودوبأووه ل--[بلطملاى ::فدلح

 هنعىكور هللاد_.عوبأ ةنيك نمكلام ى مهذلادو رد ىف ءهلياد_ ىلكلذاكاو ءمال_ب اون اور هلو

 وكلام مأاللامج وز هتلاد_بعمأةن عءيدطكاو 5ع .كهمأو دءىدر الا هللا د مع هباو صو ثيب كد

 ىتةال_صااىقوه_بلاثيدحو اعد :الآ تملا ل درا كانتا <نيكلامد:دمنمىزملافار طا

 لاقو نا مح نبا هنعىوزو وه--لاىق هل ىياحصلاة: < نيكالام فد اك-ا|ىقو 4: محب ني كلام دخ-سم

 هزعناخيشلاءاورىذلا(دوع-سمئبا ثيدح ثلاسثلا) كلام ني هللا دب ءهباو_صو اطدخا ددىاسلا ظ

 أمو ولاقثةالصلاىقدن زأهلل.- قا ايجروظلا ىللصاسو هي :اءىلاعت هللا لص ىذلانا) وهوا دنا

 ثيدحن مس جرخأو ىراخ+ لهي اورو سام دع ةلو دنع لول امدعب داس اس: تءاصاولاوكاذ

 هللا لوسر ىل_صل اقهنع هللا ىذر دوع-_سم نب هللا د ع نءةمتاعنع ءهاربا نير و_دخ:موشسعالا

 ةالصلاىفثدحأ هبا لوسز يهل لوقمل-أ+ 00 تاو نواز يا را لاتل سو ةيلع لاهيا ىلط

 انياعل_قأو مل مثنيتد-جسدجفةل- هلال بفةساو هيلجر دق اذكو اذك ل هاوأق'ث 2

 تد_ناذاق نود م ىس اريك انا اننا ن كءاو هنت ان أىثمال ل

 نادي لعلب ! يود ا فو نيندجس د جدا مت تيلوب اوصلار>:ءلةمهد>[كداذاو نورك دف
 هيقفنأ ورلا تقل خامءاوتذلا ني بفالتخا هيوم ةودقف هلقوأم ال_تادعت ةنوك امآووه_باادو>س

 0 1 لاي تاتلال تام م مودو هك هدودأب 0 مال_سلا ل, ,5صعذلا دو>»سل 3و

 قمقوابيفأر طامناىأ(لءقلا فوه ىلعةينبم) ف ذصالاهر "يبل تي داعالا دعو لادا

 ! هللاهدج وأ ىأ(هيب هللا ةمكحول اد رقرم ام 3 انررقىذلا)ل-ىو4ي ءاعىلاعت هلي ىصءاوةفالهلءذ|

 يسلب :-::-(-(]”"”"-)[آ0إ--5-5ي-- 252 5للللل 22200 22 2 2 22 333733270322322

 هب

 ف) هني هللا دمع ني كلام ن عنب خي شل ثي د د>ىفاثلاهلوةبمزح ثيحىكدلا| طخ نيمتاذ بو ىلحلاهرك ذاذك كلامنبا

 هللالوسر ناهنع ارا بلا قسد ىاطنلالاعا اوهسني تهكر ىأ (نتن |نم) ماللاوةالصلا هيلعهما قىأ(ماي اهلا

 د>-_تديالص ”أاماق سا<نأدد ربىذلا عم ا قلاقةءاور ىف قو سول جمل ءورهظل ةالصوق مار سوم يلع ىلاسعت هللا لص

 ىذاقل ا ل خم صىنلا نا) نيح لا ىف(دوعسمنبا ثدح ثلاغلا] ثيدحلا نةدج
 ني هدعس و تنعى اعتولا ىدررب رهىلأثي د> تل ذاع [ةبلجا ذر ةكششل اورتتكو اللا تيدا أ ءامالا لاكلاك الاف فنصملا

 ثيدحون ثا ْن ممال_ىلا ىقندلاىذد ثيدحوةس الا مايقلا قدوعسمنبا ثددحو مدل تلا ل. ةدحسد عسل 1 ثددحو

 هللا ةمكحو)ءانر رحىذلار ارحالا اقالاعأا نورت لالا روس الا ل دم ثيداحالا ل هو) نبت هنا نم .مايقلا 7 :. نبا

 عاعق 0 مو ةيأهنك



 ق وأو نسحأ ىأءاح ايةخس' ىفو عفرأ ورهظأ ىأ محلاب( ىلجأ ل فلاب غال اذا رأى هب ىدتقيل ىألوعفملاءانب ىلع ( هي دل
 ع 0 ةمالةيل نوكيناهتهك> ىفرهظالا ل ءاوهانمدقإك مهريغأ |نالخ مهضع دنعهل عفدا ىأ (لامث>الال عقراو لوةلابهنم)

 ه-هح 00 كدا( هط رشو) نون اك ىدن ارشانأ اما هلوةبهيلارا أك هافارع لا او>أو هده رطو هبريس ق هع ممهتك رام

 (وهلا ادهىلع) كراس الو ع : ال ىأ مومو :لوهن | هع صدر رقيالهخسن ىفو( ر 2 الهنا ءاوقك هلع ىؤءادتقالاب رمال هدو د

 | 8 فرع لب ىأ لوعقملاةعم صن( هن رشا ىلا )رمالا كلذ فهىدتقي نان كءانامز ىأ

 ىأ(هن)اعر *؛ه .كحةمالا نيميلىأ (نكسا) هدجوأ اا هناىه هارذامل ناد ءاقرلو ةياكعل 4 هيف
 ناءربد#' :لو تراو+ىلار راشأ معبر طلا ىنعمانهة لاف 0 هل اعتدّللا ىل ص لعق بوسي
 هلعق قووس عوقوريغز اذ لسفيا هنزل مناور نايل ولان هنأم 2 نك علل هده

 هلعفود_هاشأ هن :رهظأ و(لوةلابد:ه)رهظاىأل د طفت لعت هنا م اب( ىلجا ىل «فلانغ) البلاذا) لاه

 ةدان رب هيال_صق الا خهيؤنال قا هحوالو لد دقثا + جام>اههالكبهر رتولوىل .اقن مز ىفه:مفيكو

 نموهامناو يسلا اًذهناناممأى 01 اقهنعهلناههصعاذالو# !امددو+و فالك صقنوأ
 ىدش :الوىبرل- ضااللاو أك هلل _.ةأهرمخت _سو4.لع ىلا« هللا ىل كه ٌم نم هعتواذافرمثدلا تا ص
 اهنملاقولهنال (لامت>الال عفراو) هتلاهب رثات-ااماذهولفغبالو ىسنيالنمناحبسمطوقكو
 س.ة:قاوهسناكءاوسدر ومأ نمرعأ ىف ه4 سنمذا رأن ونا له :>اهنالص رخآف نيثدجس د حسلف
 م-ةلاعفأ ىقمال- لاو هال_صلا مويلعمايدنالا ىلعو هلا زا ود طرم *ىأ(هطرش و)اهريغفوأ هالصلا

 اع ؟ همالعارم_غ ءنم هيلعاراوهللا هل ءكال ىأ( وه ماااذه ىلع لوعفل: انيلان( رقيالنا)ةيغالب لا

 ا (سايتتلالا عممرما) هل4- 0 اوبهنهللا + ءاعب ىأ لو 4< (هن رعشا ىلد ) ض ة:وأ ةداب ز نم هنمردص

 مزلب دام أمد: (ميفةمكرملا ةدئافرهات وز ناك اا خنوأو هوه ل هءاريبن1لصاحملا سابتلالا ىأ

 ىلاعت يبا لضم لا ةمنلابىأ (هقحىف لءفا اىقنزا.دلاو وهسااناف)ا» رق )م انمدقاك) اهسن ه

 وهل اامأو هن كي وح ,نلةتدثملا(ةزجعللا)ايفانمادض سدل ىأ (داض هريغ)هنمىةحتور دصاذا هدب و هيلع

 و امهرامخااهيقانيف هن رن عدن ريكام لك ىف قدا دهناهللال وةةوقىفاهمالاس ميقا ى البلا لولا ف

 همسشو مز 5- !العىفم هلاك كلذ تاببث انو هلاعفأ نود دإ|ةمىهقدص ىلءةزجعملا ةلالدو عت اولا ىف اك

 هبنمآ ند قرد داكأ(قإ دصتلا 4 ح داوال رز ماتلااذهدعشب الاساس تسلا قار لاك

 ام نارطغ ااناذهر هلق 507 نزلا كرات را الرظالا,لوالاوهثمأن مملو هيلعملاعت هبا ىلص

 نونا ىمنأرشبانأاا) هنايبمدقت ىذلا ثيدحلا ىف (ىل هود .اعىلا «ت هللا ىلص لاودقو) ةويثلا

 لاق )دن( وز: رك 22ةالصم ةنانب ؛مدقت دقو ىناي سن رأى د ة-ىلع فو من ىأ(ىفو 0 دوتد اذا

 0 اممعىلاعت هيا ىدرة-شت :اعزعناخ+.دااهاور شب دل->ق يا

 وخيار ناحل ارشد نيداءهوه ل جرلا اذ هو هي رضا درب لءنعدنأ كوه (انالف

 توص ملدو ه .اغىل ندلا ىلصهللالوسر عمة شئاعت ا او هن ءواعتهللاو ةرىراصنالا ديزب نبا

 0 ةبآاذكو انك رك ذأدسقل )هللا رلاقند» :: قام اركز كو لاق رق رق :ئزاق

 اذلو ىلوألا ةياورللري_فتاذهو (نوتبسنأ ىورب و) ىتءاوه-نهتوالثتك رتىأ (نوتطقسأ

 رهظنو ساستلالا ع و

 (ه-يفةمك 0 ةدّناف

 أ هائمدقأك ١ سانلل

 ناو) ساالا ماعم

 هل_صاب ىأ (نايسألا
 تترتملاىأ (وه-كاو)
 لعغلا ف) هعرق هيلع

 هالصلا هيلغه_ةحىف

 ةزحعل داضمريغمال لاو

 (قيدصتلا قه حدافالو

 نايب رمدتو ةلاسرلاب
 هلااعملا هذ هى

 ةال_صلا هيلعلاودق 2

 ةاوراميك (ماللاو
 رشانأ اسغاإ) ناخيشلا
 د (نو-_فناك ىسنأ
 الفىلاعت هلوق هيلاريشي
 داوةوقعاءاشامالا ىسنت
 كي ررك ذاو لجو ْرع
 (تدناذاف) تسسناذا

 (قورك ذف) ةبآكأ
 تددناذا ىتدعاا وأ

 نوذرعتامريغأي ثتلعفوأأ
 قوملعأو ىتعب رش نم
 ناخيشلاءاوراكلاقر) '

 هللا ىذر ةكثئاع ن-ع
 محر)اعوةرم( امنع ملاعت
 نعةيانك (انالفدللا

 نءىاسملالا رك ذولوهناةغيصن (نهتنسناىورب و)انايسن نوتكرت ىأ( نهتطقسأت نك هنآاذكو وادك رك ذأدقلا)لجر

 اذكواذك ىنرك ذاد_ةاهللادجرب لا فل يللا نمأر قب الج رع مس سوهيلعىلاعتهّللا ىل_ص ىننلانااهمعىلاعتهّتلا ىذر ةشئاع

 م وىستنا ىراصنالا : يمل | ري نيرلادسعو ها مرتلانالونا ىدادعتلاو طا ع نعىووالالاقو ىدمتن | ثيدحتاةنآ

 قلو هيل عىلاعت هللا ىلص هللا لو سد: ع تلاق اّمعىلاعت هللا ى درةشئاع نءهللادبع ري دابفداز وىراخملاىف تدل اًذهدعب

 ةحسا لت ارو ىا لا لاقنيْماانبان ء«ىراخبلا سس رش نقلملا نيا ل "كرمت ري دامعو هزه .العاف اع رق

 ىربرغلا ةمالعلا ىلاهن وذم يع نيدابعتو د عوسأ تاداهشا! ىف ىرا ا>بلاج رشن مهةع مد



 زو واددشملووحللاةعد هب( ىمئاوأ) نيسلاور :مفاوماللا ع ةهب( ىسنال لا)اغالباطوااىفاك (مالااوثالصلاهياعلاق دثو)
 دع الودي درغللو ان(ىوارلان م كم ظغللا اذهل 1 ويلا لس انين الكأ نون ديد او نيس مد (نسال) افرع

 ١ ة[الاقا ىوردةونجرلاسناحن مةمك ) نوك ؛هقونأ هالاسناحن نمةلفغل نوكيدتنايسنلاناف عسب وهم لن وكن ل

 ىفاسماتلا لاه هلوأ ق نو: نب( عئاننبابهذو) رب رقت !اماةمىف(ن الإ دتتلا تبج :( ىسنأن ؟اوزريصقتلاهجو :ىلعوأ اءلاغ ىأ

 | ةحسن قد عئاص ْب هللا دعوه

 (١ دهزلاو هةفلا ني حج

 تاةيطف قدساونأ لاق
 ةدس نمد رأ ىل هعاهققلا

 ءاكعلا و دو جيبصلا

 نبا هعيدشو هرح الا

 22-03 خدارف مداقلا

 ىس وع هنعهفارمصذا

 نأ ىنومول: لاقت
 فاخر ال جرت عيش
 ةنستامهخههقفأهدعد

 نيمو 0 :

 ىذعل امس تاو 9

 دورول( هللا ىتءسني وأانأ

 هال -- هلاه ماعهندست

 و-ذنلا

 |١ ىلا ناي_فاامالسأاو
 ماقمىملاار ا

 ىلاءامعا عهئاماقمتراشا

 ذا تءهراموىلاعت هلو

 ىر هللا نكلو تدمر
 هب ريجلاو ةيردقلا ىلعا درو
 ةيئزملا ةردعللاتاشاو.

 ١١
 /|| وبا ىضاقلالاق)ةينسا|

 مدلقلا نيب هقفت ىلطيلطل اوه(راثي دنبىعو) ع :اقنباىرخأ ىو عئار نبا

 اذكنالارو_بالواهددءالوا هاا أ ردا د >|نيعبملوىلاعت هلي 44ج رفخذألا امهركذا

 د_+[همزا» لقد :اقوطءمامهر داذك واذك ىلع هلل اقولا يقر ارقالا_ ايا يةفال فال-خ هيفادكو

 ىذلا ثيدحلاىف ( لو هيلعىلاعت هللا ىل_صلاق)دق (و) هلك ده سدأو ن نامهردىل.ةوزورشعو

 ىيسني ىأل وهج! ءانبودي دش لاب( ىسناوأ) مول عمه ةخم ىل'ةنرب ( ىسنالفا) مدقت ” مك أطوملا ىف هاور
 نمال(ىوارلا نم كش تلد ال اونافو هما هروك دما( ظفلا اذهل.ق رنات ,مدقنو (نسال) هللا

 ىفا)]ثيد 4( ىوردقو)انهدارعرم_غوأىفا مرره زماان ل > الود

 نان هلا بسن ليق(ن.ال) ددشاا لوهغاةغم هدد( ىدثأ ن نكاو) ديك ع |امالدمبةيف انااا ,(ىدأ :أال

 نوك ىقاخ :الاذ_هرهيق دلل خدالام. ةهللا ل |همن سنو همم ماس د زاك امي حسو هيلعملا هن هللا ىلص هل

 د.عوهوةلم-مهنيعو فلالادمد ءافو نوب .( عئاننيا بهذو) مهوتوك ءلعفأ ن مل عفالتل ةغزايسنلا

 وهو 0 طخ أ ل| نمش رو هر نونو فاي عناووه سلو 0 املا عئا هلا نيهللا

 ىددعو ) فو زرم نيا هلافإك ناوحتالا نو.شجاسملانا و فرطا لة. مناندر ةلاامحل لاعب :تقاعأأ و

 قونو اعلا نيان ءهتغلا ذخأو سل دنالا لهأ در هةقت ىذلا ىلديلطلادب املادهازلا هم هللا هديا

 وأانا ىمنأ أ مسقتلاهانعمناف) ىوارلا نم( تشب سدا هناىلا )نيت امودرمدع ىدنا ةنةلطيلطد

 سدس نوكي دق هنادار اى هلل لعق ةقرقحلا قود بو فمرهالا ب س<منءاذعم سد( نينو

 مدةناكمجوةد_-وع (ىحابلاديلولاوبأ ىذاقلالاو) مدقت مهلا اهدا رأةمكحم هنودب وأ هاطاعت
 لا ىسناىادي رينازو دورخ | الامم -!(و) رانيد نب ىأ(» الاو م ردد لل نار
 هغيص:ه- لابو سفملا نأ سذلا ىب عمادشو هو :ااد درع ه هرومد امغؤَر ام ساو ن١ 3-7

 ةلاحوه ىذلا (موناف) دد_ثأالو هلا هي 5 (ىدناو) مول هلي ملا قمل عراضملا

 معى اك اره كال انام : موغلاق كاردالامد 5 1 ىلطاف در ايّمخالالعغلاو سلا ع

 ناوهبلقماءالماناذا ناك لو هيلع ىلاعن هه ص هير اما "ا اكرودد-عب الو كاردالا

 ليبس ىلع ) وهام مزمل _هملاب (ىدنا) هلوقيدا راا(وأ) مهذب :همهو مهايد الفءاوس همظقي ودموت

 وهاسع(وه-_لاو) هنعلفغاذا (ْئَدلان ءلوهذلا نم) مه ةابطاسرياع لوما (رشملا ةداع
 لانكا مز هع هاوهتءا عمدا لو وجاب (ىدناوأ) 4 نع هلاب لع ثام ضو رع هددصن

 هيثودام هللأ يسم ناكل هر غ نع هضارعاب (هلعرشو هبة هان وأ هي ه1 ( اع

 مولعلل دنا لوب( 0000 2 3

 قنو) - 0 درب نأ ) رامي د نياو - 1 )ميج اوةدسوملاب (ىحانلا ديلولا
 هيناثل (مو:لاىف) لوعفللءانبلاب (ىمتاوارايت تااميفوهسلا قاتل ةطقو :ا!ىف) لءافالءانبااب(ىسنأىفا)مالسااودالدأ|هءاع

ل ماكحالا بت امقءاوس هضق : وأاموت هلاك ماني النك مالسا اوهالصأ <. عدملق نا<. ةوارارططاديؤ
 ةغيص (ىسناوأ) ماك> اا

 ةغيصت ( ىدناو) لاحت دتولابلا لغد نءةئشاناا فعلا ىأ(وهلاوْئَملا نع لوهذلا ن هرشدأ ا ةداعمل :هسىلد) ىلعاقلا

 وهو / و و ملا ضد هل زاك ذاهسة:ىلا زينامسنلا دحض اضاف ) 4: لاىرطاخ ارفوأ (هل عرفتو هيلع لابقاعم) لو ءهقملا

 اعملي ص ىف هب رشم راممخا ماي



 نهيلعلزالا ىف ردقهناليا|( رطضااك )هنراخن وةديعبلا هحدارام:ءارأ هيفوهذا) هسقن نمةخسىف و(هسفن نعرخ ”الافنو)

 ىةشتكلام دنوالراد_لا لاقهمك-لا لهأ ةندلا ىقوراتخ وءاشبام ناك كر وراثة ع ةروص ىفرطضموهق هي د] همسك هنمرذصل
- 

 ىفاعملا_ابرأ ام الإ نمةيثوصلا ص»دمهو(ىناعملا باد أ نمةفئاط تءهذو) ىنقدن نمل سل 6

 0 سس سبب تس سستتلاالللا اا ا
 املعماأ املا( رطضالاك )هب سدلتلا لاح ىىأ (هيفوهذا) هلمدن_سولدا(ه_بقن نع رخ "الا قنو )
 قيقا ىءملادوجو عم هلد_جاحالو بيلغت هنا ل-هةو نم: ايسناوهلعجانا.س ةمفتل اتناك الو

 ىناط#او ىوغبلك هحرشو ثيدحلا ىفاعمنايدب او دق: نيذلا (ىفاعملا باص أ ن ءةفئاط تءهذو

 ناك ملسو هيلعىلاتهلبا ىل_ص ىنلاناىلا)هليقأساري_هن فطع( ثيدحلا ىلع مالاك-ا او) هلوقف
 ىعم امهمناناةنمم-ممنافنايستلاو وه_كلا نيب قرقلا ىلعءانب (ىسنيالو ةالصااىقوهس
 ميملعءاردنالا ىلعةالصلاىف زئاحوه_ىلالاقو رماكقالعلا ظفاحما هلاقأك ام مهب قرخ نم م-ّْممو

 هللاف_طناكف لاب ةثوها ءاوه_باوقق آ,ةلفغدايسنلانالن ايلا فالك مال_ااوالصلا
 مدة: هالصلاىفام ةالصلاتاك رح نع هلة ثن ناك فام ءلل فخ الوةال هلاىف وهس ملسوهيل هىلاعت

 هللا ىل_ص هاوةنم نب حي>ص لا ىق تدث ام لوالافة-غللاو ىنءملاةهجنمفيعضوهولاق هنا. ىقأب و
 ةلعفانامهو مسفذاام.هيةغللاةعأ بوست ىفا اونو سن: اك ىسنا طك مم رش انأامغا سو هيلعملاعت
 ىلعوهوةل#ةنعاطخوه_تلا تغارلا لاقو ماو حاحصل اوتيدتلاىفاك امهمتعس الا باهذو

 ركسولاك هدلوبامىطاعتيامىفاثلاوهدلوام طاعتر ل ذاري_صةّلابو فمع يف نا منالا نوكيالامنعب رض
 هك رثهذعوه_سل اول ءربغ نعدك رتل فوهلاةباهلا قر موماملاوداذهو دصقالب اركسنم لهذو

 هنم عقوىذلاةال_صلا ىف وه لان قرفلارهظب هيو بغارلا هلاقال عج رب زس> قرفوهوملعلا عم
 دقوىبتنا نوهاسممتالص نعم هنيذلا هلوقب مذ ىذلاهنعرهسلاو ةرعربغمل دو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 ةظئاملاةرقلا قوها_عةريس ةلفغوهسلا نافذة مشالفامهندب قرغلا اما لوقأ انأوحارُشلا ضعن هعبن

 مس-هناالا هنود ضارمالا نمءابطالاهد_ءاذلو ةيلكااباْمَءهلاو زناو_سالاو هيمنت ىفداب هلهنث

 نال) ةيمسالاو ةيظفللا في راعتلا قرظنلا نوةةددالةغالا ل-هأو مما دغاست ىععام مول مع سا

 ةياكاارهك ارداوهركف نعسهذي ناىأ (ةلفغو) ٌكارداو ٍلءمدعىأ (لوهذ) مدقت اك (نايسنلا
 الو وه_سوهناوامدب قراقلا( لا ) ا محاصواويق صقنب ةكردم اهوا بدصن ضرعىأ (ةفآو)
 ءايدنالاو ىلاسعت هللا لد صقن هبال( اهةعوزم «ملسوهياعىلاعت هللا ىلص ىنلاو)اولاو ةخ-ذ ىو ىلإ

 لاغتشاك حديدة لب موهذمريغوهو هلءافوهامةظحالم نعهعنعراب (لغشوهساو)هنعن وهزم

 اهمثءلهذي واهاسيالو ( هتالصفو هس ) سو هيلع اعت هللا ىلص( ناك. )ةيناب رتايلحتي ىلصملا
 ةرقهيئام (ةالصلاىفام) امعال(ةالصلاتاكرحنءهلغشي) افا( و)ايندلارومأن ماهريغب هلاغمشال
 الوأتاكرحم_حقأ اذلوهداكسلاب (اهنعةلفغال) ةينارون تايلحت نماهيثام مدس ىأ (امجالغش) هنيع

 هنأو رلاةف) مشو هيل عىل اعت هنا ىلص(هلوةب) ا ا
 امني ىوش نمو ىهسدقوهنعنايسلا<-يغنل ىمنأن كمل ( ىسناالفا)ثيدحلا اذه ىرخاالا
 تمد: اك نون امك ىسنا الدارملاوأىلاعت تلاوه يلا لعاغلا نا ىلاءاانايسنلا فناءالوقي
 ىذلا لصقل ا رخآى هب حرمد[ك ةيلعلا تاما ةملا باح | ةيق ودلا اممم ه(ةقاط تبهذو )هيل 1 راشالا

 هنعههرخل سوهيلعملاعت هللا لد ىنلاىأ (هنع)نايسنلاووهسلا ىأ(هلك اذه عنمىلا)اذهلبق

 امسللل

 (مج افقد

 انايسنواوه_سوةلقغال(اد هقواذع) هنمدر و دص(ناك )لبو جاع ىل اعت هللا ىلص (هوهسنا اولادو

 ىلع ماك-:لاىوذو ىأ

 قلعت اموهوهسشي دود

 ىلا) ىفابمملا قيد نمد
 ىلاعت هللا ىبصىنلانأ

 قووس ناك ملسوهيلَع
 امامنم ٌكرتيق(ةالصلا
 (ىسنيالو )هن لع نع سدا

 لوهذنايسنلانالإا مف

 ةهاع ىأ (ةذ آوةلغغو
 كلردملا لاو زل ا ةيدوت»
 ةظذاحلاو ةكردملاّةّوَلا نم

 باقلا ىلءىلو:ساع

 نع هبج#امءاذغيو
 ىأ (لاق) نرلاةدامع

 ىبنلاو) ضعبلا كلذ
 مل-وهيلعىل أعت هللا ىلص

 نع دعمم ىأ (اهمع هزيم

 ىلا ىدودام ةلععلا

 (لغشوسلاو) ةصقنملا

 هلاوحأ ىقة-اظفاحلا نم

 هيلع ىدنلا ناكسف)
 قوهس مال اومالصلا

 اهنءالىأ (هتالص

 تاكرح ن-ءهلغشاو)
 الع خلا ءانتالصلا
 الو (اهمعَل_ةغالاهب

 ريغا يفلت نعاهك رشي

 نءاهج ر<الوأمب لايم
 نيلصال ليوفةداه ثداهتفو

 موالد نعمه نيذلا

 قوىننلا ةغيصد ( ىسن [الىفا ىرخ"الاةءاورلا ىف هلو ةي) ضعبلا كلذ ىأ ( ّدحاو )نول هاغىأ ن وهاس

 هقلخامف الد سوهيل عىل ات هللا ىلصهذع ىقئمناذالارم هقن ىلا ست. موماملا نايس | نا هل صاحو ىسن |نك-!اوهداب زةخسن

 مرا ذامىأ(اذه عنهىلا)ةيق ودلا ضعب مهو( ى رخآةةئاط تهذو) ملعأ ىلاعت هللاو مك ةيفاةمك حك ارارطضا هيف ىل اعز

 ادصقوادعناكمال_ل اوةالصا !هيلعووهسنا اولاقو) ةخ سن ىف كهنعىأ (هلك )نايس اووهسلإ



 (ىلجبال) دمعالوهسلاةضقانمل(دصاغلا ضقانْم)دراوملا ىف دودرعىأ ( هّنع ب ورمل وةا3 هو) لو ءفملاوأ لعاشلا ع هب (نسدل
 د0 قه ع نكي اذال؟ اطبد4_:هلكملرعالا اذهلا# :ل_صاح عقاب ؛ىأ لد ةاطن# ,هخم) رعظ»الىألوع- عملا ةغيص ىلع ل مهما ءاحلاب

 هيا ملا نهاوهسعقو وأاذيأ غو سبهل_ءلوفذ !اهر ودقفلو رماه. دقو د ><اىفالا هءماكست : الهنابىرهدوحلاح رصدقو

 ىلاعت هنلأ هرعأ ىأ ( رعأ هنا مهو ةىفماةجحالو )دح: هْنامز ودحاو ىأ(لاح قايهاسا دعت 0 هنال) لءأىلاعتو هناحنس

 وهو( نايسنل اةروصدمعتب)

 وأ ىدنالاهلوسقل

 ةح-س قو (ىسنا

 وهو نسال:دابز
 قء.سامىلع نيهجولاب
 ىدنل اىأ(تنثأد 0 وز

 مالسل او هال_صلا هيلع

 دحأ)تدن أدقفى 9 ر و

 نامسما اوهو(نيفص ولا

 ءاسنالاوأ هسفن لمق نم

 قنو) هير .ةنه
 لا ةفاضالاب(هتضقانم

 (دصقل ١ 5 دمعلا]رع رعمضلا

 لمعلا تامث | حصبالق

 ةالصلا هن ل8 لذاعتلاو

 ىوربو مالسلاو
 دمعتلا ةبضتانم

 انأأاعالاق وز د_صقلا و

 َ ىذا مءاثم رمل

 اذاق هباو رقو(نوسن»
 دقو) فورك ذنتدسن
 لولا ىأ (اذهىلا لام
 نامسللا دلوع ؛ رمأ هنأت

 نم نيةقحا نم ماظع)

 ةكلادا ىعب(ا 1

 (رفافلا وأ و-هو)

 ردهطملا ونأ ىوربو
 (هضتربلوينءارعسالا)

 0 رم لو ىأت كسلا ءاسوم وأ ريمضلاب

 سدل ) عراضملا ةغيصد دمعي هناىو روةيدعتلا اندعد ردصملا ةغمصد +١1

 م ع ص سس سس سس سس سس سس سس ص سس مس سس سس صج

 هنالهمقال (هنعيبوغملوق) ةلقغَلود دصقنءهنابلوقلا(اذ_هو) مدقنك (نسا)هدصقاسغ و

 زودالاع نسف كف هيالصت لف و تاطدادع ل عقامهن الص قل عف ولهنال(دصاتملا صقانمم)

 0 كل عن الرا دع وك ةلادةساودمعلاو وسلا ةضقانمل لءقو

 ةحوتفممالو هيلا ا نوكسشوةم يصححلا ةأنمملا ع هب ىلحو هإةذقانثملاةفلا> مامر ومأ سكس“ "ب

 لاعفاو ساسالاك ة-غللا كك مم-هوةلمسهملاو احتابوهلوأ ذب هنا ناهرما لوقو ل

 ا را اظيهمتول امو تيلحا لاق هنأدري غو ىلع مورعلا

 هدئافالوأ هتك لت اطالاذ هلا. ةدئاغلا قر الا هناك اق وايهسلاع 5 رش قوداذك وب رْضو

 نيب مثهفالك ديلا نباحرصور وه_ثااوهو ىتالاب ص ذي هنا ىل_.ةىل> ىنعأ لعفلا اًذهواهبدتعي
 م نالود>او (لاحىفاي امهأس ادمعته)لسو هيلع ىلاعتهللا لص( نوكي فد .؟ هنال) هلوةبهضتاخت

 هللاءرمأ ىأ ( رمأ )مل سو هيلع ىل اعت هللا ىل- ص(هنام ةوةىفم4ةجحالو) امهعامت جا عنوامداضتلا نم

 مكوميلعولا عتهّلاىلص (هلوقل) هي هيلع بن رتياممه(نسا) ساني سدلو (ناي بدلا ةروصالمعلمب 9

 ق(تنت ف ةيلاحلا واولاد قوم نىفو(دقف نسال ىدنأوأ ىدنالىفا )ام رقمدقت ىذلا ثيدحلا ىف

 ءالؤهاهاقن ىذلاوه_سلاو ناي لا ىب 5 ١ (نيق- ضولادحأ) ملسوهيلعىلاعت هلا ىلص هل ثءدحلا ازد

 (هتذقانمىنو) هءر لبق نموأ هن ىلبةنمنايسنلا نم - صولايدار الل ةورك ذامعَنولث اهلا

 لاقو) هعم مي ىدلا صدام .نانم ممول :هيفنو ىقنلوعقم(دصقاا اودمعتلا) ريمذلإهةفاضاب

 امايرصحخلا نممهشي ىتنلا نوكيناز وح و(ىنورك دف تين اذاف نو سنتا ك ىدنا كد اممرش انأاغا
 فيكوروذعمالا ليخسالهناور وهظلاهءاغف ]وقل اذه اطر ن هىلاعت هّرباهجر ىف :صملاهركذام لمق

 دال نك( دقتامنكللاتاكودلوقأ 0 لت هير وصامدمعتن

 نا سنلادمعت ءرمأ ل وهيل عىلاعت تبا ىلص هنابلوقلا(|ذهىلالامدةو)هبيبون نكوةيقوصلا

 (اتغانمنيقتغانم)لوالادار ماو ريثكلاككلاوردعلا ىف ةدابزلا ىندعنوكم مظعلانافريبك ىأ
 (ى :ارقسالار هظااوأ اهو هرك ذىذلا م معلا اذهنافليتام ه .كلاملاو اهلا ردا ل أ

 ال واجر ىنصملاناو م ا

 هضتربو)اهلث نم: :زاحممذهوباوصلاوهلوالان ار يظر ىذلاو هو لا تتنكر تاو انك

 ريغ ةنموالصلالظس ام دمعت رون فمك هنالر ماظملا لأ رف اوقلا اد_مل ملىأ(م_ممدرع 2ع

 كح صهنايزيائثاقلا (نيتفئاطلا نيتافةجحالو) لحا رعبا وصلا نءايعب هنال(هيضت رآالو) هر و رص

 0 .طامدر و ى

 (ىدنأالفا)شي دا ىف(هلوقىف)دصق ودعم وه سناب وىشالو وهسا ملسو هيل عىلاعت هللا

 قتلا
 ىحامدس ىو وتلا لوم طراعت جوضووهضقاشر وهظا(اضرأ رانأى :ءب(هيضتراالو) مهريغوةي كلاما نم أ (ممن ههريغ)

 فيعصوهو هحدر وهيلالامهناف يد ارفسالار ةظااوبأذاتسالا الادب ىدشقي «نمدحأ هءلقي .ماذدو ةيؤوصاا| صعد ن ءلوقلا اذه

 ادعناك هوهسنان ل اعلاو ىسال !وهنالص ف ويس :ناكم السا ا ونالَضا اهيلعهتاب ,ل قلاىأ (نيأ قر ٌءاطلا نين الة >ال و ضئانتم

 لعاغلاءانب ىلع ىننلا ةغيصب ( ىسناالىفا هلوقف)ادصقوأ



 ماتبم ىآ(هظلا ىننهيفامناو) ةاكلابىأ (ةللاب) ةينايبل ةفاضالاب(نايسنلا كح ىنئهيف سدلذا) وعملا ةغيصب (ىسنأ كلو
 لوة#يناك د->الاءشب) ملسوهيلعىلاعتهللا ىلص ( هاوقك ) هيلع لح ىذلا هق صو ىأ (همل ةهاركو) هيلا هنافلا مدع رءشطلا

 اذ ع اظولب ديبعونأهاور وضرعوأ ضراعل انا ريصقت ريغ نمهللاءان أ ىأ اذذك

 ىفىأ (ه-يقسناذا) هانيبكديد_كثلاب( ىءفنأنك-او) ,ليصغت مق“ كنيثداو رلاىدحاىف ىقنلاب

 مو هلعىلاعت هللا لص هنمردصرال نابهعيج ىأ ( ل اب نايسنل |مكح قندي اورلاهذهىلع ثددحلا

 ليقامو هلودانسا قال_طاب (هظعل قنهيفاكاو) هلوقةن رقيدانعمهمكع< دارا هنءاكوالصأ ن امن

 همسأ عع وهأ(هبقلةه اركو) ف سعت ةينايبةفاضالاو هلغفل لولدم ىنءعركحو هىذلا نايسنلادارملا

 هللا ىل_-ص( هلوقك )نييلوصالا عاطص هىلعاذهو لعلا ما_ةٌأدح [هيدارملا سدلوهيق لم« .لاهظفلو

 امورمسق مرتث_سمرب مص هلءافمذلا ل اعفأ نم سب د( دحالام سير وهدم ثددح ىف بسو هيلع

 كيل ٌد؛ىورل_ة5قر-طنمىو راذكونونلا 2 ماقد ىم تمدأورو ددشم لوهكم ىسل

 هانعمهف.هختلا ىلعونايسنل اهيققاخىل اع هنا لمعمل |ىلعفامريةلوعفلل ءانمل ا عماوةيفذتو نيسلا

 ىدشت مويا اكلذك واهتسنفان:ابآكتناكلذكو هلوةكهل تغئاب الدك رثىأ هنا هي: نآرقلا ىماننا
 ىف ماعوهفاذ_مذلاةهبسك هنالزاحناوايداتهقلاكبسنب وهسفتلالعف بسني نا ىئنيالهنا ىلاراثاف
 نآرقلاب صوص وهف هنوالث د يعتهكرتل هنايسنالنآر قلابءان"ءالا مدعنمهيئالوهوأ لمعكلك

 هيلع ىلأعت هللا ىلص ىنل !تدس:لءافليقو كرتلا ىنءءانهمومذملانايسلا لوقو ىطرقلاهراتخاو
 هنا اطل |لاقو ينصد سدلهخسنام ذاسناىذلاوه هللا ناقه آتثدسن ىلا ىعدحأ ل ةءالىأ سو

 امنا ىأهظفل ىف:ىلعفوطءمردصم(ىنوأ)هخسنردقامهللامويسفيأسمنا مهنافةوبنلارصعب صوصخم
 (ه-ءاقنع) همزالق:هذراف (ةالصلارماب) هل قفل ىلع فوطءمدرك ( مامّتهألا هل قوةل فعلا ) نهيق

 ةالصلاب ىأ(اهبلة-غنكل )هيلا ىهج ونور :دابع نع ىلةلقغب النه ىناالق قلعت
 ةرداظلااهناكرانم(اه_ضعد ىسنو)اعاعكرددعوأ ملا عأ ض هد نعىأ (اّمع )تايلجتلا نماهيذامو

 نذلا نكمل ابا رابق ول الة رع هذ هنا ل_قامو | قةهولثد امربدتو أ ميقدد هاشرا *(اهضعس)

 تاحالط_صالا فرز نم هإموهكرتب بدا ناهيلع ناكر هاظلا بدأ ن عةنطابلا مهرومأ مهةوعتال

 مون) نيحرمعلا ثيد>ىقتباثلا (ةالصاا] لود عهللاىل_ع( ةلرتاك ) ةومنلات اماقمى ىردال

 هللاثمال+_.ةوهااريظن|ذهوهقفلا بثك ىفانيءملاةالصلا تةو ىأ(امتقوجرخ ىت> قدنألا
 أزف عنص هنال بازحالاة و زغو قنا ةوزغىم .:هذهوةعاط نعةعاطب لف ثق ىف الا هلوقب ندب

 ريلا فروه. موهأكةريثك نئاوطاويف عم وهنعىلاعا هللا ىذر ىمراقلاناملسىأربقدنخ
 بدس ىفاوقل + اودو دبام ىلع سدت -س قو عدرأ ةن-ستناكريف- ىنةءهدنك برعم قدنألاو

 مر مهضمد هلعج مرا ةنسلا سأراول + وةر>هلا نماوخراال م منا امم لاوقا ىلع .ةفالدخالا

 نك (امءود_علانمز رحتلابلغ-ثو) ةنسكالذتواةةةهدعبىذلامر غلا موهضعدو ةرجطاةئس

 ندعتسمريغ م عك اى مه مهلعود- علا موجه نم ى* تك هنالج رخىد ابتةولءد ىتا هالصلا

 تتانولذادابعلا قوةحرامثءابم_هال:و تقولا ف ةال_صلاءادا ىهو (ةءاطن عز ود_علاةمغب نم

 ارانمهر وبقو م وأمّا ”المرمصعلاةالص ىطسولا ةالصلا نءانولةشدر راسم

 تنسنلوقينا مدحال

 سل ثيكو ثيك هنآ
 ى هفئكلو 0

 دقول والا نمنيبأوهو
 نا>يلاو كرما هاور

 نةىلاسنلاو ىذمرتلاو

 هللا ىذر دوع_سم نيا

 ظفلباعوذرمه_:ءىلاعت

 لوقيْنا ع دحالاه ب
 تيكوشيك ةنآت دست

 هنانكيوىمنوهل-ب
 ىلا نايسنلا ةبب_فهرك
 وهيىلاعتهنال سهناا

 دانّتسال :هاسنأآ ىذلا
 هلا اها ثداو_ا

 دانت نا الا نالوا
 نأ هل هركفق ةلركلا

 نآر-ةلاتكرت لوي
 ناك: لو هناي سن ىلا تدصقو

 هاسنأ لاقي هانأ هرامت+اب

 نا لصاحت اوها-:ومهّلا
 تابنالاو ىننلا فالدخا

 هانيمو هظقل راءتعاب

 مالك لاىوذ تواقتل

 3 را.ةءايداضتةمو

 هر نع( هلغغلا قئلوأ)

 هالصلا رمان مامتهالا هلق 9
 اهبلخ_ثنكلهءاقنع

 نءةال_صاابىأ(اهمع

 أه طعد لعشب ىعةالصلا

 ىنو)اهضغي لعق نع

 ناخيشلا هاو رامىلع(ةالصلا كرتاكإلاهنما.ث هك رتب اهرعح ماهي ىهاسلل نيميلاهمعَلْعْعلا ضءبب ةالصل ادعد ىأ ( اهضعبب اهضق
 اهتتوجرخى>)امملاو ثرهش ىف ةرجحلا هد م اقتناكوبازحالا و ع ىهو قدن ل ارفع تامر فقدنا مون)

 ىطسول'ةالصل اءاد !يهو(ةعاط نغ)ةنيدملاة سارح ىهوايلعلا ىأ (ةعاطب له ف )ةالصل !نعىأ(امءودعل انمز رحاب لغو



 قعاذهو(ا ثءلاو برغم اوردعلاو رهظلا) هلو هةملد ام ناري هنا ىلع عةرلا(ت .اولص عدرأ قد كاءوب رى ذلانا لهقو)

 ةعقاولال علو ىلحتا» رك ذابوصنم عد دأن وكي ىفائءلاوهو كرثلا عا نوقسف هىومسس 1: هلاتامىلءامأو ننيةوكءلالوق

 سس هنو) ةوزغلا قتددعت

 زاوج ل!بهذنم جحا

 ناىلاىأ (ةالصلاريخات

 فو اىف)اهتقوجرخ
 اهئادانمنكم-:ملاذا

 وهو نهالاتقوىلا
 نيدماش || تحلم

 ه-ةعىد -غمملاو وهلال ممن 1 ٠ لناوهدامع ن ءةدامعل+ثاريظنت اذهد رهذه فالخاهكرادت نكمل

 مدقلاح ةعئاومذهو :دابعلالاءفا قدوهسعوقو همزاي هنا هيلع درت الف :اهاسدب ىد دام علا نع هلاغ* ا

 ريخاتىفارذعا ذهن اكو ةحاصملاساج نموه اوهىذلاةدسقملاءر 0 ,ا ءاوامسأن ن ناكلو دمهالا امو

 (ل-قو) ئثهياعهحتءالاذهىلعفاضأ اوهسهنال_يقهناىلع فول اةالصةيعو ريش مليقةالصلا

 هللالو دلوع اوأ ل _عاغللءانبلاب( كرتىذلانا) ىئانااو ىذمرتلاءاو راكدوعسم نيا هال ئاقلا
 (اثءلاوبرغملاورصعلاو رهظلا)نارمخ(ت اولص عسب رأ قدنتملا موب _سو4-_ءاعىلاعت هللا ىلص

 قام ع .حصأاو اذه هلد> -والهي ويس سه 26 ىلع لرعل عد رأس صنز و هنأ" نمل قامو 54 هلدب ةالصكحنا حيمتلاو

 رهظل|نينال_صه اقل - سوه ءاعىلاعت هللا ىلسصهنااطوأاق ورضعلاةال_صاوتان 55 فضا 1 رانا زعسم ناموا

 | لاقي نادعببالو(هلخسان
 لاق مل-اماوبازحالا مون برغملاىلص ل سو هيل عىلاعت هللا ىبصهنادج أ هاو راع ل دة ءاوانام سن ناكاهرخات ناي اذا اخسان نايا

 ناكاذ_هدوهّشاور فءضهناالاب رغملا لص مءالصفالاولاةريصعلا تيلصىفال_.مىلجر لعله : نمناكم-ةلاىلءاردأق

 لاق_از>الام وب ناك اله_:ءىلاعت هللا ىذرىل-عنءىو رمش داو رراك فو ةال لوزن لدق | فوسا ةالصن اهئادا

 هنو ليطقلاك ب امىت> ىط_ولاةالصلاع نءانولغشوانو دح امارانمهروبتو مهوب :هليا؟ المىذلا : نكم :ملاذاام فالك

 الا ا نفاع اذا |كلذد رذادقو فالثخاه .ةورصعلاةالصىأ طولا ةالصلا نا ىلع لدحَسا هني (ودعلا ناكاذا[ىاهئادانم

 ىلاب هذ نم جدحا) تاول صلاه ذه لسو هيا عى اعت هللا لص هكرتب ىأ ا 0ْ ىلا رصاحم بناح لكن م
 وهو)ودعلا فوة نم (نمالا تقوىلا)| مقوى (اهت ادا - نمنكم2 :ملاذا فو اىفةالصلا ريخانزاوج هللاوبا ع ا

 ندمت ا اهم ايقفو ماشل ا ءاملع ضعي ىأ(نييماش !امهذم ْ ناف )باو هلاياعاىلاعت عل
 ةال_صنانو رب نيذلام_ممنيث د_غاو

 يلامس ناك تدضرفىأ( فول اةال_ص كح نا خيحصلاو كلذ ةقورشمتن اك وا !هيلعدمو ف لوةتاختلق

 ةقيدح ىلأب هذ موهو فول اد ةءةال_صلااربخازاو < ىأ( هل خسانو 4 5) قدس هور-غدهد ١ نءمال_تااوةال- 2

 1 هدر هع تناك لداهففلا ةعءاهققلااهرك ذىتاااهةرطىلع فول ةالصور وهو ا اك (ىداولام 0 اا

 ةعاهماب صمت لهون ”الاىلا فاباهد أ الاز والف هنايح ىف تخسنوأ لود !ءنأإ لأ : ليتدتو راح لارا هاور

 مائه هلمصقتا :مهعام سداو ىنيعللهحرم هوراث ا ا ا وهو زامحص ىداووه

 تالقزاف لاقفالاو ءاعدر أو هعرشر ذعلا,تقو نءةالصلا ريخأت نم هيقو هامسسأ ناادرطتسا 3 يورو ةكمراوعشوم

 مو«ةالصلا نع) هلوقبهيلاراشأم اهتةءحج رخى> هتالص نع ء(لسوهي ءاعىلا هن هللا ىلص هموث قلوة: 5 ا هللا ىذرهرب رهن ع

 لو :نطس ل.قوةكم قد رطد ىداولاوح. صااوالص ىهدالصل اوهريغو ىرأخ 5 اوراك (ىداولا | ا تاَلوْيَرْنا 3 6 لاع

 هرهظد: سافر جفا |عاطاذا هلة 1 هلثع موق : نانالالب , لك و وهذ -5سرء مسو هج ءاعىلا «ل هررأ ىلص ناكو مسوةيلعىلا عت هلل | ىلح

 ظقرتسانملو آن اكوس مّدلاثءلط ىث > سو هيلع هللا ىل_ضدللا لودراظةونلو مو“ اها دفا ا : راسرب -يخ نمل قة نيد

 كرد اذا تيكا
ىضرةدانق أن ءأ| وهمانو سشرعىركلا

لموه جاع ىلاعت هللا ىلص هللا لو ءر عمان هلاق :عىلاعتهتبا 
 مولا صعب لاك يل

 لاليدتسا 'وءحطضاف كظقوأ انا لالب :ل اذ ةالصلا نءاومان ن تا هال ا تعبأ دحاافقيأس !ةهاحصأو

 املاتلةامنيألال_,ايلاقف سه _ث|سجاح علطدقو ىلا ظةر اود انيعهتماغت ةهماحارأةرهظ : 11

 1 و , ا | ص م
 سانلا نذاف مقلالب ايءاشنيحاهدروءاث ني> ك>او رأآض ءةهشان الاف طقأ ه5 .ةمونىلعتيقلا| م 17 3 أن

 2 ذل قم ا دطسلتت هل اقم ع4. عنف سف عطل فلهم < 5104/1
 ب يح ل ل ل ذآ

 ةالصلاب مكاحاو راو ةوس ىعباوداتتالاعتاظاقيئسامفوأ -سو4_هلءىلاسعتهللا ىل- ص هليأ

 جيصلامهبىلضفةالصلا ماقاؤلالب مأو مسوهيلعيلاعت هيلا ىلدهيبالوسرأ : كوب م ثمواحاور اوداتق أو

 10 امد هال_صللهكرتددعتو مايأق تن :اكقد- :كابتاباو رلازيب عمجىو ونلا لاقورمدعلاو

 7 ىراخملاظ فلو 0 ظقيت»ا ى>ربكواممعىلا »ا ا ىظررع ممركبونأ



 ئىدوع :امال بكاووالصلا «ييلععأ_ هالا ص اص نماذهىوونلالاث(ى اقمانالو نامت :ىيعنا) مالا, ةالصل 4. داع (لاقدقو)

 عا اعلن امل - ءاف) ارتةوجج رع ىت> هالصلان ,عمأن فد ك6 :مونهورعدالهبلقنادافأالاحدر وه.اوجولاوتسلا نب ض ارتءاةل او

 نايداراا نا امم)نا مءاهناىلءةتصنلاب(ةيوجأ )كلان هروك ذملا فصولام يفهمون نعىأ كلذ نعةخسن ىفنوهعفد فىأ(كلذ

 لامه يثيعوهسبل كد اذه ىنلاوأ ين ءموندنءو ىأ( هم مليعو )همأةموأ ىأ(هموثدنءهبلق ى>) هر ربةظقيلا نمرك ذىذلا (اذه

 هرغ-عن 9 ردن كه .ديع مون اح هلق هل غنم (كلذريغ)اردان عمتي ىألادلا مضد (هنمردنب دقو تاقوالا بااغىف)ا هغامّدجا

 قكذوهلقم م هالو همم عمان , نإك هنا امهدخأ مانملا ىفنالاحهلن اك ل يقام ىلع مالسل اوءالصل هيلع هنا ل صاحماو ( هتداعفالخ

 لديه" د 0 9  هط جدلا صءد فنا لعام ىاثلا هل هلاح عضوملااذنهفداصفر دان رهواضر هبلة ماني ناو هواموينانو هتاقوأ بلاغ

 هد هه: فريال ن مىلعهبثشي ا نالامتءالهنركذاءاو رهاظوهو روض ا دضةييغلالاقوى ال اهراتخاو هم هينيع

 0 مس م ص سب هس مسج ىو نبع ةينشن هي 1 عل ا

 راخما انو اضيأمد-ق ود 00 هل-؛هوىل_صفىنلاماقتضيب اوسمشلاتءقئرااملذأضوتةةالصااب

 ىل اعتهللا ىلص ب :لاواذه ات فر كه نابثيدح لا لك-ثثسا( و) يصح نينارعشاو رقىراختلا

 ةالصلا هدمه انعم ك1 (ىلقمان الو نامانىيعذا) رخآثيدحىف(لاقدق سو هم هنأع

 ىعلاق ناو ضلاقدرط لوسرأ مان”تااقامعىلاعتهّللا ىذرةشئاعناهيفو هلوطد نيد.هعلاىفثءدحلا اذ هواهاضق ىد

 اًمطعناكاذاهتنرغنال اذلو اضأدرو ءاكماللاوةالصلامويلعءايدنالارث د اذكو ىلقماث هالو ىد عمان لاقرتوت نا لمقهللا

 مااكلا م ةمال ءاقىلع كد :ماللكلا ٌايسو هءوضو صقل سوه ءلعىجلاه: هللا لصعمون نا ىلا ةيعفاشلاةأن مريثك هذ

 (كلذنع ءاماعال نا ل- ءاف) هلو ,امهضراعت نعباحأو ىو وذلا ن نعل ةنوهدئاص+ نمهناليقو

 ا و لاح ىأ (ه- ءاقكح) هموثقهمأق اظةرنىأ (اًذهنايدار اناا ءةيوجأ) ضدراعتلا

 2 تارك 1 (تاقوالاسااغىف) ةل_#اىف كاردالا نع(هديغو همون : دنع)

 تاقةرصاب ءلاة_ح

 ةهد نيالا اه

 نمالو ىمملافبارعالا

 1 م-اذهردقتاذ

 مل-عم ك>و همودذع

 هرودةىاقحالوهروض-أ|ا *
 همون ىلعافطع . اكاذاو هناخرو ا رار متل هولا وناهربا|لاقرو ض4 ادض ةمجعمنيغب

92 
 مذ هريدةثا|نوكيف كح 0 أ ءااغ هذ 1 عوح وكم | ك> اذه ىأ هبل ىلع وطعم ْدعيح هنافهيف فب زردقال كم

 0000 هئيع ماش ا كلن 0 اد>ةط رقما هللا امال ةل|نمصخأ ةردنلاو لقب ىأ (ردنيدتو)

 أم : مال 5 0 7 !ٍ 7 7-51 0-1 غنا قلص ودار نيالا أ مرت درع ك)س أ: ها ارئاسمو* كهملقو

 500 ةظقع هك -همهو' :ىقهنداعىال_لمت<والطمهر ومأن ءهدأ "هنا هقال_ة دب رهنالمدك ( هنداع

 م ه خحصنو) هطابضنا مدعو هنردتا هلي كحال هتك م ال_.لاوةالسصلام -يياعءايدنالاوهبلق
 000 أ ع د ! ثيد_كلا ىفمد_ةثاكم_هوناك ناعاس قنا تءدحالىداولاة ب نال ذملا اندالهلقنادان (ثيد-# اى -سو و رح و - : تت 4( -_ هيل هيلع ىلا عزهللا ىل_صهل 93 هدانعااموع 1ىلا ا لبي اه

 دان 1 ال || أ هب هلالد : لوةو) تواااخأ مونلا ناك ذدلوترالاىفاك ن :ديلا قرات حورلا نالس ١ دلال 3 هلوق) اهتبو دبع جاو رالا لع .ة(ان-حاودأ ضبقهّللانا) 7 .دحلا سنح:دارا مهو“ , ال !هيهدكأ 0
 5-5 ل قم -9 هلاتاملق هلظقورملو همو'ه- ل ةهظةوب نا ءرمأ ل وهيل عىلاعت هلبا لص هنا نمرماكروك ذملاثي ا

 00021 2 ا 222222222222 ------- يي رو يل كرا | ليسا اذوفهذه تمول شمالا. نلىأ(طا لش ةءون ىلع تيقل/م) لالالا تاقامنبأ ازد س4“ :ىأ كيسا
 ّئ حم اباد زءايهنأ اوضىفاسمللالاقو ىلق مانيالو ناما:: ىاذيع ثب د> هنا نم ىكدلا مهو (مالىداولا ىفةالصلا| ثيدح

 َّض .ةهللانا) مل-سو هياعيلاعتهللا لص ىنلا لو نم :وفح او لال نفور تدم لال لو هلصأ

 داو راضقهللانا ىراخبلا ةءاورّنا عمبابلا اذ_هىقهجو ىفاسملتلا لو ةارهظبالو باو دل اوهودارااوهاذه تلق (انحاورأ
  ءاعىلاعت هنبا لص لاقذ ايلا رحالا مها ةيأاخ ىدا اولاةالص ثيدح ىف ىأ(هيف :لالبلوق و)ءاثنيح مكيلعاهدروءاشنيح

 اخ .ه ل> ىق ىألاقو اضأأ ىحدلا مهوناكالع صلا ةالصاوضقو هن ماوجْزخىت> مهلحاو راوداتقافاوداتقا ن اطيشه.داوأ ذه ملسو

 لاعولالب اب تاقام نأ مالس !اوةالصلاه رلعلاةفرجغلا 4 ”لاكي ناءرمأ دقو لسو هيلعىلاعت هللا ىلص هلوقلاباو جن اماه ىنيعنأ

 لذ وانلا حدعص لالي لووك هجورلعاورهلابصاةوقو بلا بعةدش ا لشةمززم لعشي| هللالو تراي هللاو

 لالزكلاة 37 5ك نءمال بلاوودامأ |« ءاعدملت مانقىلالما عسقوإك لاحم ةدش نم مالا ةالصلا هبلع هلمةوهنايداسلا

 هروصتدعب نماض: أ اذه



 هديربةخست ىو لج وزع( هللاهديرب رمال) ماللاوةالصلا هيلع ىذلا نمىأ(هنمنوكياس؛ا) عوقولارداما|ىأ (اذه ل شءنكساو)

 )مح هنت (ركح تابثا نم)هّللا نم

 (لافاك) اندم «ناكيلةنس
 ,( نكلو) انطابوارهاظ
 مونل | ةلغ ىأ (دارأ

 ىأ (نوكنا) انيلع
 نودي ) دعب نأ) ةنس

 نه (ىلاشثا ا( اه

 هسبلقنا) هيو-دالا

 ىحموذلاهقرغت_ساال

 (هيف ثدحلاه:منوك,

 قءو طولا ضقانىأ
 حيد ىن(ىو راك)هموث
 ناك هنا)هريغو ىراخدلا

 َْق ثدحهنم عقب نأ نه

 ماني ناكهناو) همونلاح

 ةفيد (عمس ىتحو)
 ىأ (هطيظغ)لوهخأ

 عمج راما هنوصديدرت

 الوىل 5 م هس

 هساق ةظقي عم هثوصو

 وأهبر ةسارح ىلع ءانب وأ
 ثيدحو هبةصاصتخال

 ني>يحصلا ىف (سايعءنيا

 قىأ (هيفروك لا)
 ىأ (هءو-ضو) هئيدح

 هللا ىل_دىنلا ءوصو

 دنع) لس وهيلعللاغت

 ادكيم (موذل |نمهمايق

 (هلهأ عم هم هوب هيذ) هريخ

 أ تراحتا تنب ةنوميمىأ
 مونلادرخ) «ةوضو نوك ىلع ىأ (هروضو ىل عه. جاجتحالا نكميالف) سابع نبا ةلاخ

 وأ ض رةنم(عرشراوطاو)ة غب رمث عورفامياعىندي ةعينمةيضق ل يصار ىأ (ةنس سدسانو
 انمانم نمىأ (انظقيالهللاءاشوأ رخ'الاثيد4#اىف) مالاوةالصلاهيلع ىذلا ىأ 5

 لال_.ل عقوامو باقلا ةظقي مدع ىلع لد. حورلا صب ةنالهداننم فال. ىلعهمونىف قرغتسا هنا ىلعا
 ناك مل_سوهيلعىلاعت هللا لص هنا لصاحت او هرماةةاضي[ هيفوأ هلبق أية دهاشل او هداتع فلا ةعاضنأ
 هداتعل ىلاخغا( اذه لدم نك-!و) هلوقي هيداعل فلاخخأ هلاحهج وني مث لوالا با غالاو ناةااحهمو.:)
 تاسيثانم) هرد_ةيوهاضربام (هللاهدب ربرعال) هقلخو هادا عار هلعقيئأ (هنمنوكياما)
 كب رطىأ (ةذس سنساتو ) هنودب وأار وهن وجو وةالصا|ءاضةوهوهيلعأرط ناهنيديب عرش( مح

 الاوهو حرش خ_سناا ضع:ىفو (عرشراهظاو) اهكول_ترمكس واهب ىدتةي عرشلا قرط ف

 ةال_صلانءمونلاىقدراولا ( رخآالا ثيد_كىاىف) مل-سو هيلعىلاعت هللا ىل_ص(لافاك ) يحصت
 نا) انظاقيامدعد (هللادارأن ك-!و) تقولاج و رخلبقانمانمنم (انظقيال) لحو ع (هللاءاشول)
 ||| هلهنم (؟دعبنا) ةنهنوكستنا قابلا نمةموهقملاةن-الريمضلاو ثدناتل اءاسننب (نوك-"

 ||| ىلاعت هللا ىل_ص هياعمونلا ىوقهللا نا ةمكح هذهوةالصلا نمم#تافام نوضةيفا نود ةيةمالا
 || لالا اًدهن عب والا نم (ىفاثلا) ةعبدبل ة:كاهذهرهظتل هتداعفالخ ىلع هبلق مانو سوهيلع
 ١ || ءكاردالا نعهيطغنالو هيلع لو: سالىأ (مونلاهقرغت_سالهيلقنا) ىلقمانيال هلوقىنعمنا
 | (هتمنوكي ىت>) هثياهت غولبئش لك ىفقارغتسالاو تب رغلاكهساسحا نءةيلك- ل بيغب ثيحن
 ١ ع ورخن مهيرع-ثرالْث د> همونةدشا هنم عقب ىأ مو.الريمضلا ( هيت دحلا)باقلابحاصنمىأ

 ١ [| اظوفح ىأ(اسو ركتناك )لسو<يلعهللاىلص (هناىوراسمل) هّثو ضو ض ةنينيايدسلا دحأ نمئش
 ١ || ةمجعم ءاخن خفتلاذا ( خفني ىت> مان ناك ) ملسو هيل عهّللا ىلص (هناو) هل ءمهنعردص» نأ نمهمون ىف
 ةمجعمنيسغب طيطغلاو لوهجالءانبلاب(هطيطغ عمس ىد>و) عم توصا كةدشب سفنلا جورخ

 (اضوس.الو لد مت) فو ردمو هودسفن باش لاو«ءابوص عاتلاديدرت ةمدعمءاخ د

 ْ هللا ىلص هنأ ىلع ليوادادهةءءوضودد الو طيطغو طيطخهيق هل عمد ىذلا مونة دش نم موي ىأ

 |١١ كلذالولو ةنثملا ماةمهيفةنظالةماقاءوضولل ضقاسنلاثدحلا نءهمون ف سور < مل-سوهياعملاعت

 ١ ثدحلاب رعشال ىذه مو هقارغتسامدع نعةرا عديل مون مدعم ساذلا نموريغك همقءوضولا همز

 ||| نباثيدحو )همون طارفالت قولا جور رعشالهناىفاني الف لوالا او فاك ةقيقح ةظقي سلف
 ١ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىل_ص(هءوضوهيفروك ذ لان ي> يحصلا قف ىو ,رالاامهحعىلاعت هللا ىذ ر(سابع
 ]| مآأثيدحتلاذهةىهوهتاح وزئىد>اىأ (هلهأعمهمونهيف) ىورماليل(مونلا نمهمايقدنع)
 || عابتالاو براقالا هانعم لصأ لهأو م ,معىلاعتهللا ىذر ض ابع نبا ةلاخشراىلا تذب هنو ميم نمنموثملا

 ا روكذم لا سابع نيا ثيدخت ىا (هبجاجة حالا نكمالذ) ةيفرع ةقيقح هيراصاقالطا هِدوْرْلا ىلع قاطأ مث

 ' هثوصو ضقنلءوضولا(كاذ لعلذا) هلهأ عم هنوكلهدحو مونل اتنس ىأ(مونل ادر>ء؛هثوضو 0

 || ءوضولا ضقاون نءىفاثلادنعوهام(رخآشدحل مأ) لئاحريغ نماهمىأ(لهالاة مالم ) لوالا

 ]| ضقن»ال ل وهيلءهللا لصءءوضو نا نممدقنأمضقانياذهس اع نب|ثيدحنا نظا (فيكف)

 ا ىدمانمت) سابعنياهاورىذلا (هسفنثيدحلا) اذ_ه ) رخآفو) هماةةظقول هموندرحع
 7 ت11 2 ل ل ل 2 ل ا ل م بص يم و يميممسممممب

 ا 5

 اسما هس

 | لذارهظأاذ_هوىأ (مخاشدوأ) هلهأةدمالا ىورب وهساسمىأ (لدالا مالا )كلانهمعو ضو ىأ(كلذ لعلذا) ءلهأ عم

لديفلادب دجال اوأربد ف اطقذأ رمماس 1 نماض وثم الدلاو هالصا|هيلع هنأثدشي
 رك ذا د>اوبهءوضو نوكيال(ىيكذ) طي ثنثل

 ىح) اهناث ىأ(مانمث)هنيعب سابعنبا نعىورملاىأ (هسفنثيدحتارخآيفو)



 قدي حلا جوي هنأ لل-+أ نهب .1ةمأني لل وم 2 ىذلاءو صولا ءامث م: اىأ(1 دوت :لوىلدفئالصلا ثءيقأ مدد .طغ تعمش)

 نكدورعوا 1 ؛أاب لاق ىرتاذ ظ رظذافك- < ذأ ىلا مانملاؤىرأ ىناىل ! اه لاق هم ٍِ مويلا جوت مهنافءأيدأ الا نم هريغك ( مونلا

 ناةعاتمل واب ناكدناو لقاتل ريبعتلا قاطخأ هنالاقو لماذا مهاربااندي_ىلع ل وات ث يح ىف رعنينيدلا حم اطخاانه
 ل ور نءعهينيعموثالا ىداولاة_صق ىف رسلو )هلع اذه تاس ام هنبا عذدصقوهرهاظ ىلع مان المخ اشدك عذب

 ا 1 (ساقلا لعف نماذه سلو) ءأ مسلاى ذأ قرجعلان هاهعولطرت 15 ىأ

 ب رصوهو(اًضوُدب و ىل_كفةالصااتديقأمث) انععهطيط+لا ةيهنأو هناي م دقت( هطد رك

 م صدناثي دكا |ذهىف نافاذعإ : الق ةحاحالو ليكن دككم ءوضوالمونلا ضقن مدع

 ةهدعووح و نم طةاسلا وسأ اقم ونلادرع هال ة>احت!ءاضةيهضاقتت الدءو صوةهت>احءاضقل هموث نم مأق

 17-1111000 انعمنااض باو لا ىف(ل هنو)

 رعأو جولا همونبهنع عطقنيالهنا ىلق مانيال هلوق ئءفةرمثالبىحومهان ور مالسلاو ةالصاا مهيلعو
 هصقق سلو) لاعفرخ آب ١ او راشأ مثملاءلااذهن ءهجو خوهمونىفهةارغتساىف ا: :الاذهوةوم لا

 كرد,اءاكلذو(سمشااهنؤرنع)هد ءنقحقامط عذاب( ه.ةمعمونالا) هنال_صن ءهيقهموتو (ىداولا

 (باقل العقن ه) سمش هن و ةرىأ (اذه سدل و) رهاظلا سلا نعد وجم ةعان ىهو رصبل |ةءاح

 هلبا ىل_صىل عللاة.نأ ىلا ةحاحالورماك ا ههمد ةاؤائمالو تاسوسحلا نودتالو ةعملا كردي أاءاهنال

 صم ةهللانا ل_سو4لعىلاعت هللا لص لاقدقو) هب ورلاع نعم تدق ناك سوه -ماعىلاعت

 ريغنم->ىف) ل_.ةناكىذلاا:مون نمانطاقي ان( :ءلااهد را شولو) مدقتاك اهمانمف ىأ (انحاو رأ

 لوقمن هاللاةب ىل عمم ني>ىف هلوقو حو ىهىتلا« او 1 وتقوى ىأ(اذه

 ٌكسميقىلاعت لاك لوالا قدرت اهمك-لتامملاو ما. ماى صبة: حورلانا مد دقو مهونأك لوقلا

 ىعو متانلا سفن هنأراخههج وهلا مرك ىلءلاق ىح لجأ ىلا ىرخالا لرب وتوملاا م اع ىذقىتلا

 مانا لسرسيا جلا دما ل سه لرد ع .دحلاىو اهريغنودةقداصلااب ورا ى هءامسلاق

 ىلعهئاليثساب( مونلا قارغسا نم هنداع) زاك هنا(الومل لي ةناف) تو! اوخأ مو:لااللا ةفةنحمالهأ
 هم ونقىذلاث.دحلال وأى هآن رك ذام(لالبل )مال ١ اوةال_صلاهيلع(لافامل)» ريغك هماقوهسا وح

 اظفاو ةقارملا ىهوةءلاكملا نم رمأ» رخآ ىقةنك اسوزمهو هلوأ ف ل_صوةزمج('ااك ا)ىداولا

 اذهلل_قهةعمسام انتوفتالفةال_دللانظةوتلهعولط تقوىأ(خبدلا) مم منيعانلاىأ (انل)
 ليقف) ءو_طولا ص ةاون نمهيفهنمُ داع رعشرالد 4 هموثىف قرغتسال هنأ نم هلاقام فان اذهف

 (حبدلاب سدلغتلا) (-وهياعىلاعت هللا ىلص هىداعىأ (هناث نه تاك هنا) لات ملااذه نع (باوحلا ف

 (رجفلا لوأةاعارعو) لالارخ [ىنرجلاءودلوذأ طل ادت ةماظو هو ساغن هيل صم هب ةريكستلاىأ

 نث) رمستن الو( حدتال) ىثرملا ققالا ن نمسمشلا ر رقءوذدلار دنا لءق هلوأ ىف هارظنال هةءةارع ىأ

 (ةرهاظلاح راوحابك ردي رهاطظ)رمأ(وهذا) ماني ال هبلق ناك ولوالمأ قا رغت_ساءا أوس (هانيعتمان

 ىلاعت هللا ىذر(الالب )سو هيل ءىلاعت هللا لص( لكوذ )+ يفةنطاب | ساو لاو ماقال ل:دالو

 عول طب ىأ (كلذبهملعيل) هيلارظنلاو هتبقارمىأ ( هلوأهاعارمب) دن: ءو مانيالنابدرعأ ىأهنع

 اظةةسم صخشل انوكيدقذا

 علطلاعلاطم نكي لو
 اذا اكل سكفلا
 هينيغ اضمغم نآك

 رمقلا ءاغبذ اصوصخ

 دقو لقا
 ىلعو_هامااذ_هو

 الاو ربد_ةثلاوضرفلا
 هةسلعهنا حص دقو

 ناك مال_.لاو ةالصلا
 قارغت_ءا ىف 1-ٌةنيح

 هليلعلاق دقو ) مانملا

 هننانا مال_!او ةالصلا

 ىأ (ان-او رأ ضيق
 ةرهاظلارومالاةكردملا
 قانيلعاهدرل ءاولو)

 لقوهو (اذه رغزيخ

 ةلاردال تقولا اذ_-ه

 نادارآ كلر كقرلا
 تقولاتوؤ م>ف رعذ

 ستقم ثرد_-4 او

 قوش هللاىلاعت هلوق نم

 ا توم نيسح سقتنالا

 اهمانمؤتعملىتلاو
 ىذق ىدلاذممقأاا

 ل_سربو تول اهيلع

 57 7_7 ل 07ببصتتلسصمتتتبسب7ب لحأ ىلا ى رخالا

 هلوأ فل صو: زمهرسكي( لاك |لالبا لاواسا مونلا قارغتسان مهداعالولة ل ةناف)ن ركفتي موقلتاب الشاذ فنا ىمسم
 ) خسصلابستاغتلا مالسل او ةالصا هيلع هنا نم ناك ها | وحلا فلق قع

 ىءاذكو(هدشيع كمان 5 صلال )رش لوأ اماراتيه ورا ناار هواجس كل رسال له لت راق الا فلعل

 ةرصايلاةخراحلا لب (ةرهاظلا جراو ايري ( 0 مخ م غل هياقشلا مدعو ردوهمق فرغ“ أ

 (كادبهملعيل) 22 )امكحوأة ةيق>(هلوأ ةاعارمالالب ؛لكوذ)ةرضاحما نوييعلا عمي و : اكو



 ةيلعهناىن_ملاو هترامع ف ىلا .هلثا|ب رغأدقو هتاقوأ ةظفاىأ ( هناعارمن عز ناك لآ ىأن ه(م ونلارمغلغش لك_كأاتز

 (تدسن لوةنعمال_ىلاو ةالدلا هيل ءهيهن ىعمافلليقناف) عبصلا نمسداغمل|تقوىل اةالصلارخوت ناك مال لاو ةالصعلا
 ىنامالسل اوةالصلاهيلعلاودقو) ةلمهلا دب 1ث ةونوذلامذب ىمنوهلبتيكو تيك هبآ تنسنمك دحأ ناو ةيال ثيدح و ىأ

 د_عا)ىرخأ ةياور ف ىأ(لاقو)هد:_سمىف هللاهحرةفينحونأ هاور( ىلو رذف)ت سن أ هءاور فو( تحسنا ذاق زو فتاك ىبنأ
 ةبسن نع ىلا نمي لاكشالادربل امتدس:دراولال او سل بسانملاو خسنلا ىلاذك (اتيسنأ[تنك ةبآاذكواذك )نالت ىأ (ىقركذأ

 د_:ءىأ ( اظافلالا»ذ_هىف ضراعتالهنا ىلاعت هلاك مرك [_ءاف)هرهاظ بسحب ضراعت هظفلىف هنايتا نيب وهن ىلا نايسنلا
 فرص ىو الافازا دمع | ىلاو ةةيةحىلاعت هللا ىلا للعفل ةمسنوهو همح وما نمئث ىلع هيدنتل |نمى مساس ظافحلا نهنمةتخغا

 لءفاضي أ و برلا لعفىلاساقتلا
 ردقو ءاضماهّسادارأ
 الو هاناهاسنأ نابه_ياع

 هأ اع وكن نأ دعم

 هيلاةي_سلابثتاسأ
 سود اعملاعت هللا ىلص

 هلو هللا .ئاست آءانعم
 ةاشامالا ى نت الخىلاعت
 ىلا ةي-لابامأو هللا
 ةالس_صلاهيلعوريسع

 هنثأسأ |ءانعفمال_سا و

 عشوم لاق اك ناطي_ثلا
 ناطيشلاالا هشاسناامو

 هاسناو ل> وزعلاتأكو

 هند رك ذ ناطءلثكا

 نا قرغلا ةجيئنو
 بش امومذمنوكيام
 نوكي اموناط.كااىلا
 ىلا اباسسلاا ادو_ت

 لك ناهل--خون+رلا
 ريصق نءر نايس

 بد-س نوكيف ناوتو
 لكو ناط._كااءاوغا
 ىيني القلرغلا نايسنا | ىف عم نماض: أد نجرلا رام خا مدس وهقاههوكو ريكوأ ضرع ضراعن نوكأ

 اذاامف الغ مومذم ناصعنا اورهصقتلا فر هاظ هناثي>نمنايسنلا |5484

 | ب بيبي ريبيري بلو

 هلك اذهنال-.ةدقو رجغلا ةاعارمىأ ( هناعارم نع) هتاخةيىف ( مونل ارهغ لة_ثد لغشولاك ) رجفلا
 ةيوجأ ماقملااذهىفو ىجبنيالاماذهوالصأ ةبيغمونمانيال راك م-و هيلعملا ءتهللا ىلص هنا ىلع ىنمم

 لديقنافإ ةلالملاةثروملاةلاطالا فوخاهانك رتزي>ي-صلا حورمشىف نيثي دحلا ضراعت نعةريمك
 اذك هنآ تدسن دحأن او ةيال ثيدح ىف (ثيسنلوقنع) ملسو هيا ءىلاعت هللا لص (ه يم ىنعماسذ

 ةينبم ةيلاح هل ىهو( ملسوهياءىلاعت هللا ىلصلاودقو) هانعمق الاكل اوهام ثيدح اذهمدقتو
 ىق(لاقوىفورك دفتيسناذاق نود اك ىسأ ىفا) هلوق عميد لوةنعهومضراعت ىف لاو ال
 هزمفامضن (|هتهسنأت نك هنآ اذكو اذك ىنرك ذأدقل )انالقهّللامحر هيفومدهندق رخآ ثددح

 هللاكمرك ألءاف) الدفمثددحلاذهىلعمالاكلا مدق: وهلا اهيناسن |ىأ لاعثالا نملو هجلل ىمم
 (اذك همآ تنسنلاقب نان عهيهماسمتا)هريغو اذ نعىمملا ىفةدراولا ( ظافلالا هذهىف ضراعتالدنا
 5 والو هظفل ىأ (هظفح خسنامىلعلو# :وهفإاع در شن عنامال قداصم لاك وهذاهرهاظ ىلع سلف

 ثسنك دحأ ليال ئعذا ذه ىلعو دحاو ىنءملاو :ظفح ل دب فاقو نوني ل ق:ةخسن قو(نآرقلانم)
 نآرقلاف تك رت ومةعمساذا ىأمل_سوهيلعىلاعت هللا ىل_دهرم ىضهيلا دم لاو تدسن ىفاهرب دق:
 هللا لص (هنم) مان ناكف دح ونىأ( نكن ملذ_هىفةلغغلاناىأ)اذك هن 2 ىذلااوإ وعم الامش

 ةلفغلل هاحنأ ل-+ وزعهللاناىأ(اسبيلاهرط_خاهنلا نكلو) ارايتخا لذ عقيل سو ةه.اعىلاعت

 وهاذ_هىل_هقداش الفهخ_لند ريملام(تدشي وهل همدسامل هح ساد ارآامخساب ىأ(عاشب اموحميل]

 هيسنام لكبالا ماهذابىلاعت هّللااهخحس تاب [ص هبي وإ_بوهيل ءىلاعت هللا ىلدلوسرلاب رعو صم

 : ةفص(اهرك ذت) هلهنلا نم:اارمغ نم هب رمشدلا هللا ىضتقكلا_سو هيلع ىلاعت هللا ىل هدسةن سناح || نمىأ مالو ةد_وملاءابلا عتفو فاقلارسكي(هلبقنمةلغغوأوهسنم) هكرت (ٍن امو)لاقاذأو

 ثيدحملا ضراسعي ىت> هقالطا ىلع ىهملا سدلةلوالا مسقلا نمناك يق دل نايسنل|ةمسن عنتواماف

 مهو
 نجي 5 فرد يضم تع

 ةيآتنسن لاقينا نعهيجامأ) هل وقد وجالاة لجن موةياع رىاربالوادصتن اوكي ناهنم وه ودب ثيحهب آت كرت لوةينا نمرثا

 هرظ_ضاىلاعتهللا نكلو ه:منك: لا دهىف هل هغل انا ىأ نآرقلا نم)هظةحةخست قروهنوكر هاذلا لعن خس مىلءلومحخاذكا

 هخسندارأى أ هللاءاشامالا ىىش الفىلاعت هلوقىفاعمدحأ از هو فة +:لاودي دثنلاب (تدثيوءاشب اموح هيل زاهنايسنىل ىأ(اهملا

 هيهلالب واننوك نأعاصالو ىس [نعل وىسنأ الفا مالسل اودالصلا هماعهل اوقنءابارجنوكي امااذهنكلهاضمأو هاضتإك

 وهسنهناكامو) باو صلاب لع[ ىلاعتهللاوباوحلاو لاون_ىا انيبةطبارالفاذك ةي [تعس لاق. نأةماللمالسااو ةالعاا هءاع
 حتفب (ىدن[هيفلاقينا) عصئأاهحتفوماللا مضد(حاص) اهركذت,ملاذااذكو (اهركذت) دعا سناحنهىأ (هلبق نمةلفغوأ
 اهطقوالصأ ضراعتالف نو سنت اك ىسن أ ىلالسو هيلع ىل اعت هللا ىلصهنعدر ورا .ةءالا اذومف ىكدلا هوت اماهمذبالةزمحلا

 0 يي يي يي ينير مطب



 هللاملاءاسسنالا ةبسن أ (اذ_هنا)لامثما ىفرهاللا ضراع:لاوهولاك شالا ن مضل لاوئ ل اداريا نةباولا ىفىأ ( ليئذو)
 ) :الو) هاوس هلق لاخالذا ىلاعت ”وهو(هسقلاخىلا لعفلا فيضي نا بابحتسالا نإ رط ىلع وهيل عىلاعت هللا ىلصهنم) ىلاعت

 (مالسلا 0 هريصقتو سدست عوذب ىأ (هي ةدنعلاباستك الراو | قد رطىلع)هبسشنىلا ناي سلا سوا

 [58 ىلا ىهوتان" الا ضعما ةرابعلا ق>(تانأ الاوزه ٠ نم طقسأ ا1)أدّتيم

 ىف (ل-قدقو) حصخأل اا ماللا تشب عاصو عاضىتءءايشنآر ةلانملمحأ هنا مهو
 ىلصدُم :م) تدسنلو#ي نا نعم سوكي 3مل ,مىعب(اذهنا)انهضراعتاع باوك 4|

 ّى م سل ى هم اوسحةموهاملاداشراوأمم ماعت ىأ(با ىحتسالا قل رط ىلع سو هيلعىلاعتهللا

 قيقحالعا ءااهناؤهسفنل هفيضاالو لج وزع (هقلاخلا لعقلا فيض: نا) ةهارك- الب مرت
 1 .عل] ن أمس أاهق ةفيضأ ىذلارخ الا ثيدحلا ىأ(رخ -” الاو 5: كلمته لكك رل

 هئمو ْسوهي 16 كا هللا لص ىذل اريغنمىلوالا فالخو(زاوجلا ب رطىلع) درواذك تدسن هلوقو

 لخدل ىأ ل دىنعمدن مص( 4 فدبعلا ب اةكال) هلهتفاضاز ازاود> وهنمدو ركمري_غوهف عل رشد

 ادهم وهل زمعللانالخة: لال هأو ى رعشالا دذعهللا اوه قيقحادج ولا ل الكوهقهباسثك ايهيقدنعلا

 را ارةالا نمد .ةاملاهقلا * لاعفالا ة.فندامعلاة:سلأ لعى رعنادا رآى-ملابهنالا ةةلاطد نامز 5

 ىلاءتهللا بصهطاقسأو) اضأز زئاجءنا عما مسقكملا تين نم ىلوأو دوةردقلل مال تسالاوةيدوبعلاب

 يل (هيلعُز 2 ”احالاذكو اذك هنآ تيسن اهيل اق ىللا(تان" الاهلهنم طقسأا-1!وهيلع

 (اهركدتس مر رو هلعل وهيع ”هوهسزو الف لوالاهغيلبت لاح فاما (هدامعىلا هلي صوتو هغالبب هرعأام

 هو#وهخ هللا ىذقامالا) هنايست ىلع رقي الهنال(هسقن :لدق نهوأهنمأ نم م) سوه ياعىلاعت هللا ىلص

 كل أرتو) الم | انعم خسنءا وسهيرالت وهظفل حسن هنا كلذ لع 2 ءةهيلعهبذيالو هلهللا يفيق (بولقلا نم

 ىنلا ىمش ناز و<دقو)لاودعبلان مهيئاسأ ول وها ىذاملال عقلا اوأردصملا ةغيدب (هراكذتسا

 نازاضنأ( زر و وزامانيحىأ(ه هرك)هحفدارب رباعنآر لا نم( هل سا دهام حسو هيل عىل اعت هللا ىلص

 ةالصلا ص رقك عالم ءلا لق خسنلاز ويهنال( غالبلا لبق) نآرقلا نمهيش , هللا ىأ (هذمهيسي

 اه اًضاقم ىلع ةةسانم هناماكس دءرت نآر ةلامظن ىأ(اه ظنريغت الام) هنماذهو جار عملا ةليأ ىف نيس

 هلوقل ناس وهوميداربام ىردنألىت>( رمل قالا لخدنالا#) ةمرك لحك رخ" اب(اكح طاختالو)

 لودحمس وز طاةالوربغا :الاممأ ىنأام لسو هيلع هللا ىلص هيد 5 هللا ركذي ىأ( هاب هاناد هذ م حاريغب الام

 ركذلا انلزن نانا ىلاعت هل وتل ( هياتك ىلاعت هللا اذه ئمدوصقملا ض رغلل هتافانمل( هلهنايسن ماود

 هللا ىل_ص هلوس رهللا فاك ىأهللا طفح ىلعف وطعمرو رج( هغالب هقيلكت وز مدقتاك ْن روظفاح هلاناو

 ةاقأ: اادشأهيفاني هنأن .تلمأ ودومرملا لس رن مدباتك علمنا ملسو هياعيلاعت

 نيه ميياعممالسوملا تاوص ا ءانسنالا لع ىأ * رئاغدل امهياعزاحأ ن مىلعد لاقل صف)#

 ا ءاسريغصلاوملعرت ءاعمصلا ازاودىأ (كلذىف هءاو»هحاامىلع )د رلا ىلع فطع ركاب( مالكلا و)

 هللابض غءو>:بديعوهيثدروأم ىهليقفدح ارا يعنممهممو دعلاباهتيع نم ممم يمك! اوةريبكسلا

 فقونقرئايكااكر ؛اهدلاو ةنيعمدب وقعو د> هيقام ل قوه د ةنسوأ ب اك قران !|لودتدوهئنعلو

 م-يلعاهزاو>وأ هيلع فةوتلاىفانيالاهلار ةكمر 0106 هللا سم ىلع ا معوقعلا

 هع اقمانأرق عاافش 1 (

 ىلعرئاغصالنيزوغ اناملعا) عابطللةرفنمتلا ذروة ةرعسش م نوكيالن أ طورشماوعسواعلطم

 (هيلعزت اح) ةمالا ضعباهان او هركذأ

 ريصقتلا باب نم سدلو
 دعب غيابتلافوهسلاو

 الوأ(هعالبب رعأام غالب

 (هدابعىلا هايصوو)
 (اهركذت_بمث) الماك
 ن*) اهكردت-ىورب

 لبةنموأ) ايناث(هتمأ
 الا) اراضحتسا(هسفن
 ىأ (هخسنهّللا ىذقأس

 (يولقلا نمدو<و) هعقرأ | 7

 ةالصلاهيلعدملق نمىأ
 ٌرئاشسْلةومالتملاو
 (هراكذتسا لرتو) مانالا
 نه هنأف مانالا 4 عبىف

 دقو) مالا خسن عاونأ
 ىلا ىش نازو_ح
 هيلع ىلاعت هللا ىل ص

 وأ ل وعفملاةغيصن ( سو

 (هليسسادهام) لعاقلا

 عالسبلا دعب :وغاىأ

 دود و)ةرلابىأ( ركز
 لف هفتمهيسش نأ

 الواح ظنريغت الام عالملا

 لخرالام محطم

 قوارب #افاللخ
 هركذ 5 مث) هانعموأهانيم

 هلوقه-ِلاريشبأم (هانا
 ءلر تال ىلاعتوهناحس
 َناهءلجعتل كناسأهب

 اذافهنآ رك وهعجانيلع
 هئمأ غلبت دنع هنءأ ارقىاطخ هل عقب » نان عوممصع نام هلصاحوهنأ ب انيلعنا مثهنآر

 هغالب) هليغكستو ىورب و( هفيلكتو) نوظذاح هلاناوركذلاانلزنن حنت  هلوقب (هياتك ىلاعتهتلا ظفحم ل هنايسن ماود ليي و)
 هب( لصف نإ كير نمُكيلالزن[ام غلب لوسرلا هيأ اب هلوقب

 ىلع رئاغصلا نيزوخا نا لا )كلانهرهاوظاا نمهراولدمساامىأ(كلذ ىف هباو >> | ام

 ىلع مالكلا اور ءاغصلا مهيلع زاحأن مىلعد درلا ىف)



 اوجشحاهري-غوىربطا ارشعج ىل اكن نملكتملا نم كلذ ىلع) ةخس ف ىفام مهعبان ىأ (مهعباش نمونيث دحناوءاهةعلأ نم ءاينثالا

 ريغنم(اهرهاوظاو هزتلانا) ةنسلا ىأ(ثيدحلاو) مدقلاىأ(نآرقلا نمةريثك رهاوظد) مويلعاهزي وكت ىلع ىأ (كلذ ىلع
 ايهزءاهوزةئاواهرثك ًااولووثنا

 ىلاو ىأ ( عاجلا
 هيلوقيالامو) متقلاخت
 زبو-* نمىأ( ملم
 ةئعبلاذ عن رئابكللا
 الاهيلوسيالهنافادسع
 (فيكف) ةيوشحلا
 موياعرئاغصلا نوزوكت

 اهم هناوجتحاام لك و)

 أ نوردفملا كانا
 ل وان ىأ(ءانعم
 اتلبانقتو), نايم
 وأ (تالمتحالا
 هاضتقم ىف)نالامتحالا

 عمو هادؤموهبج ومىأ
 حدداللامة>الادوج و

 تءاح وزلالدت_سالا

 عجلاوةأ عج(: وافأ
 ىق)ةريثكلاوقأى أل وق
 ةخشلق و (ثحبم اذه

 ةنضقلا هر هى ىأابيف

 نمنيحناصلا(فلسلل)

 نيعباتلاو ةراحصلا
 نا(هومزتاامىالخ)
 (كلذنم) فلا صعد

 كلانهامري وح نمىأ
 ملاذاف)كلذفةخسنىفو
 (اءاجا مهبهذم نكي
 مدا بخ ىف
 اميففالخ اناكو)
 مايأن م(اميدق هن ١ وحتدا

 (ةلدالاتماقو) نيمدقتلا
 (حصام لا ريصملا اوزاذابا وج(هك رباتح و)مهاعم هريغىأ(6 ريغ دج ومهوق اطخىلع) ةيلقعلاىأ

 مرررلسسصم

 قرخو) مهيلع(رئابكلازيوحتىلا) .,تلصوأ(موبتضفأ)ةقي رطو اا

 مهقفاو ومهعدات ىأ(مهعباش نمو نيث دغاوءاوهةغلا نم)نيغجأ مهيلعهمالسو هللات اولص (ءايدنالا

 ءىمسو ةينيدلادئاقعلا ن عشحابلا لعلاوهو مالاك-لاءأ لع ىأ( نيماكت ا نم) كلذ داقتغا ىلع
 نمةعباشملاو فلسلاننب «.فمالاكلا نارودةرثك-ل وأ هثحابم لجأ نم مالاكلا هلم سمنالاما مالاكلا
 فرعلا ف صو اد->اوولوهراصناوهعابتا لجرلا ةعيشواهريغ عت سانلا نمةةرفىهوةءيشلا

 ىدارطتسا ثيدحلاو هقفلا سك ىناهركذو مالاكلا لع نملة حلاهذهو هنع هلا ىذر ىلعل نيل ضملاب
 وأ اهدا ءازوكهناثيح نما ْمع حبب هيققلاف ةرباغتمت اية نونقلاهذهل ثا د نماهنا ليقو

 ليلدلاة ماتا ثيحنم ملك:ملاوال مأ م ْمماهرودصةياوز عص ل ههنا ثيح نم دن اوهركي وأ مرحي
 هياثكا نم سدل هنالهن ربيعا 9 هقلاحامم_هعب شد أوةقسدل وهملسع .واهعانتما و مهتمص ىلع

 (ثيدحاونآرقلا نمةريثك رهاوظن ) م-ملعاهرب وت ىأ (كلذ ىلءاوجتحا) ةيمالكللا لئاسملا
 داقتعا مزاياولاقنا(اهرهاوظاو هزت |نا) نطابلا قة-ححب تسلاهنا ىلا ةراشارهاوظ ظفل م>قأ

 ىفلاخدالاءاضنالا غمد أو ميياع(رئابكلازي وككىلا) موتلصوأ ىأ (مهبتضفأ)اهئمرهاظلا
 قرخم_هوةنموهوهيلعسانلا عجأامةفلاذع ىأ (عاسجالا قرخو) ركذاميق عاش مث عساوءاضف
 نمدحأ لقي ىأرىلاه١هتضفقأىأ( مسمهيلوةيالامو)ةز واحنا وهوهمزالهيديرافاهعطقاذا ةزاعملا
 ىقاوقاتخاو مهضعيهزوة اوهسامأوهبوشحلاالا لقي[ هنافاد عمبيلع رئابكل ارب ودتوهونئمل ىلا
 (ه.اوجتحاام لكو)م-هيلعرئابكازبوداعبتسا(فيكف) مدقناكىلتعوأ ىمسوه له هعانتما
 (ثالامتحالا تاباقتو) لووث وا هرهاظ ىلع لمح له(هانعم ف نورس فل :ةاامم) رهاوظلا ن
 عوقوزي و حت نمهءاوجتحاام ىضةةمىأ (هاضتقمىف) ةلهتحلاهوجولا تضراعتو تُفلاحت ىأ

 هومرتلاامفالخ ىلعاهاولاقهوجودر وول ةنىأ(ليواقأت ءاجو) جاجح الا ةيحالص نعم ج رخام
 (كلذنمهومزتلاامفال_خفاسللاهيف) عملا عمج و وفلوق ع-جلاوقأ عجل واقأوهباوجتحاو
 م-يقلا نمت :رثكسا هيلعاع م ىأ(اعاجا) مييلعاهرب وحتى( مومهذم نك ملاذاف) هن اولدتساىذلا

 هيدتعتالافال-_خنوكي ىد>عابجالاداقعن دعب اثداحال(ايدقدبأ و>:>ااميقفال_+ |ناكو) هيف

 باو>(هكرتب>حو) زاوحلا مدع (هريغةكو)مماعاهزي وحتى (مفوقاطخىلءلئالدلاتماقو)
 هب راقملالاعفأ نما مالعإ 0 (2اننحاهو) 5 وحل امدعنم (حصامرلا رتصملاو) اذا

 انهإك اردانءاحل لذ نكي ناف ةراشا سارع ناك اذا أدمبملا ىل_عدئازهيبنت فرحاهو
 ىلاعت هللاءاشنا) م-بهيلعاهزي وت ىلعاه رهاظاوجت>اىتلام_مادأ ىأ (ابيفرظنلا ف١
 هياعىلاعت هللا ىلصد_عانيدنل ىلاعت هلوق) م-يلعاهُرب وق ىل_عهبا وحم> ا ىذلا (كلذنذ

 هن" الا هذه رئاغصلا مويا عز وج ن ملا. هجو (رخانأمو كن ذ نم مدسقتامهللا كلر فغيل إدسو
 ةكمحتةىأ حفلا ل املاو ليلعتللمالالاوةريغصهنارهاظلاف هم-سلر وق _غمهسيلا سنذةبسن
 نيرادلاز ع كل عمجنل لود_عىلغ كانرمصنو ةكمت ف كلانس ىأهرخآ ىلا كلانحتفانا هلوقىف
 ادحأهّللا رم_< ل ىلاعت هللا هج مالا دبعنيالاق ريسافتلاقهقيقحتو لجأالا ول_>اعلاف

 د_<ىلا اوبهذا ىسقن ىسفن فقوملاىاولاقاذلو ةرق_ةملاماللا وةالصلام-مياعءاينالا نم

-.- 

 لعق

 لماتلا ف ىأ(اهيةرظنلاق)غ مشن ىأ (ذخان نحن )هيبنت(اهو) فلانا ومنهىلواف لسلا ةعبا منا ىلعالق: والعدل لد
 -كلرفغيل ملسوهيلءىلاعت هللا لصد تانيدنل ىلاعت هلوقكلذ نذ ىلا غتهّللاءاشنا) هللا كح نماب ماع سن رتياموةلدالا فر كفتلاو

 هراطخ ماعم هياتع رتب هلرفغت ىل وأ هكرتناكوا زئاحهنمردصام ىأ( رخاناموٌك.:ذ نم مدقتامهتلا



 كناكهللاد_عثنأ ماممىفهاوسامةظ>الموأ ةعاسلاةلٌموأ ةعاطلا يؤ روأةدابعلا ىفريض#ةك (كبث ذرفت ءاوىلاعت هلوةو)
 هناالولءرسسك ىأ( كر هطظ ضن ذلا) ةفاكلاءاثعوةرارموأ ةلاسرلاءابعا ل_ث ىأ( كرز و كنعانمضو وىلاعت هلوقو)ءارت

 (مهتنذأل) كنم:ذردصولىأ(كنع هللااقعىلاعت هلوةو) سو هيلعىلاعت هللا ىلص هي دل ءرمأ ل هسو هيلغ نو هى اعتو هنأ حبس

 ليلدو نيبذاكلا لغثواوةدص نيذلا كل نيب ىت> هلو ةبهنسب مك ىلوالا كثبان مناك م نذأ نابامالءانيفلخأ لا نيةفانملل ىأ
 ااا اذافلاق ثي>كلانههماقمىقهيلانذالا ص وذىلاعت د الذ

 نيجدوعتلا نمت ذأ ىتاكال ىدئاو شتا داعمو وقعلاهنعو :؟ الناس (ماتنذأل) ةقداوإز

 زي 777 تق تت 2

 تشن نذافمهناش صعب ةلوتداتسا

 الولىلاعت هوو مهنم
 00 هيلاةبسنلابهدعا ىلوالا فالخو هائاو فوقولا مدع هل_ئم هنأ ىلا ءابارخأ:ملانمدقتملا ىوسذا
 مئانفلانةنم(قبس) |“ نالا م-هرياختلةراشاراحماداعأ (تا :هؤلاو نينمؤالوك ة:ذلر غتساو هلوةو) كلاضعتوت اا

 اميفكل)ةمالنل ل هدنعموبأ ناك ىت> مهب ونذةرثكلةراشاني:موملا بئذلو ليلو ليقاذك يتحدي ساللوالا
 )م 1 ادلع مذخأ صضقنأى ءذلا كلزرَو وكذعانع_ٌضوو هلوة)اضي أهباول د“ _تاامم( ( و) راملالدةسالا هج 5و بد :ذلا

 لكبر ةيضق هذهف ىندمض ة:أوةحشرم ةراعم أس :ذللربعم باف ل_ةغااو ل #تار زولاووفعلاب وهو طحلا عضولا( : 201
 اهكرتىلءسترتيةيعرف نموفعلا نانذالا هاطخ نعةيانك كن :ءدهللا امعهلوقو) هلبق ىذلاك هيلع مال اكل اوهيلع ع 0 ةلئسمىهناه لع عرش ال وصوهول حرا ضيق نموهىرهزالا لاو + ضن ىتح للا تعت ا موهو اًضقن هلعجلةثأ

 ذةي_طرعرب ءّوإ_-ط+

 ىلوالا ناك لاي اقر
 ,سع ىلاعت هلو و١ ةقطالمكنعهزرااقع هلوق لد :ىيةحسنذالىل والا فالخ ىلءوهوةمسرا ذعاب هلاورذت ”ءانيةفانم ىلكتعالا ىولاراظتنا موقل نذافرماكر وبلومد دقع لوميلعىلاعت هللا لص ح رصاذلو هنامزلاةدشو ةق_ثاادعبل مهن ذاف

 هءاحْنأ) هنولرهسغتو 1 اويدالا تن سيمدا) اريغب هريسقت نم هيفا تءنصام سّدب و تاطخأ هلوق نهه.هرسف ا ميف هبوب (قواو | كر تال دجال اذا مهمهولاهأ ديال تح هنمرد صام ىعدمدقوءرطاختاعوودلا
 ا ل (ىعالا رد_صاطوسم كلذىف ملاك لارمدةو ىناحتاو هيا 4| نءةيانك هإعجو ةزعلابرهي4بطاملا ب
 ىتئاللاهلحمرمش ف هكيحم هذهو(مظءباذع مت اميف عل ست نمباتك الو اوق) اضيأهباولد تسال( و)باتكلا
 هيلع هتافلا مدع منهي ىلاعت هللا ىلصهمعسابعل امهتمالجر نيعبس شد رقنمملسوهيلغ هللا ىصرسأ دقو رديةوزغىف تازن
 واخ طحن_ممالك لا لوسر سا (هي الا ضرالا ف ن>*؛ىد>ى رسأ هلذوك نأ ى :1ناك ام)ىلاعت هلوةه_ءلعلزن راقرك ماعلبق هئف هلاوسل 7 .[لاقامهّلالوسر ىذرذمهراندعنأو مهباقزبرضارع لاقوامبىوةّدث هيد مهمذخلا م 0 هيلامال_بلاو دكا لعلك موقءالوههللالوسرايركب وب ألاف كلذ ىف هبات أل وهيلعمقاىلصراش اف ةعوإ هيلع
 (ةينالا)مانالا نمل ناثكلاوةرج_كلاهذهنمىفدأ مهباذع ىلع ض رءلاقو ركب وأو 1 ملسوهياعىلاعتهّنلا ىلص 5
 ا اهدعد تانكالاىأ مييفهللالوشر ومهيذعبال هناوأ ةقب | اسلاممالان وذ مم 4 ئانغلا لال اوه ليقامهنمو هنادب قكايقداسلا

 لع ةبتاعملاهليف عتو سعء(ُهي لال ونوسدع هلوقو) هداهتج ا ىف يطا ةاعنالهناو ”م-4م ونذةر فخ من مهب مهعواموأ
 ةالفتملا طلع ارنا هيلعلاعت هنا ىلص هنو .هنعىلاعت هللا ىذر م وةكممأن اوه ىعالاو ضرعأ ل وتو ههجوبطتىأ
 دانع لسعيالكلاو|( رة دش كادر وكلا هلاقام ىلعدُت ١ زهنبأ مساو انام ىلعو رعوأ هللاد- 2 اوسو
 ناك ماخصالا سا رقديدا:_صودنعو سو هي اعىلاعتهّننا ىلصءانأ هنااحو رثسدسو|معىلاعت هللا ىذر نيذمؤأألا
 مالسالا ىف اودي ىلاعت هللا ىل_صوهو ىندشرا هللاقو هللا م_معلل_هجوأو فالخ نيا ةيمأو م معو ةريخملا نيد لولا |

 قتلا ناسانا 2 ذلاهعفنتفوك ل سس : وأى زبه ملكي ردنامو لول ماكح الا ضعب هته د ةمسلهءاح ن_عهضا رعاىل-ع

 موثكم ممأ نب هللا ذبعو_ه ريعان دن اجا ىدم وهوى لع احن -هامأو ك زرالا كاع اموىد_صت هلت ناف

 انا لا ىلع هفاختساو مال_لا وهال_صلاه_هلع هنذؤمناك وةنب دااىلارساه دقو لتقن 2 اوالاهعموةيسداقلا دهش ىرداعلا

 ةنبدلا, تامولقور توت ٠



 اهرب ,ةحس ومركب ,اك> ىأ ف اقلا حمي (هريغ ص صق نإ هناحبسح رمد ىأص نامه ىو كحىأ (ىل ىلاعت هنأ ضفامو)

 ةرجشلا لكا(هءر)فااخئأ(مدآى معو هلوقك )مالا وةالصلا مولع( ءايذنالا نم لسو هيلع ىلاعت هللا ىلصهريغتاراكح ىأ
 وأن اطيشلالوقب رثعا ثيحن جرلا قد رط نءوأ ه# ها ىس دعما ءوأب وما نءلزوبولطاان ءلضف( (ىوخنإاطةوأ اناتست

 ىلاعت هللا ىأ(امهان آاملخىلاعت هلوقو)ةرمثلا هإدج ون ثدح نم اال : رتل اال نايا يع اع

 ىأ (احناص) ايفل

 ىأ(الم>) ايوسا -لو

 هلكأ( هل عا اوحو مدآ

 (ةكيرش | لاعتو احبس
 ثيحاكي رش ةءارق ىقو

 ملوثراحلا دع هأيوس

 وهو ثراحاامأب ردن

 دج نات كا مسأ
 نن>ءاو-ل سوسو

 هلع رديامهنابتلج

 نهىأو تاك وأ ةميوب

 هللا توعد نافةارثعهتلا

 كالثماةلخوإ_هحنأ

 ت راحلا دع هنوسؤ

 ىقاثراح همسا ناكو

 ىأ (ةيكالا) ةيكلل
 نوكرسل اع 0

 دل قع ل ا نوم

 ادقتءاامامونال : قيقح

 ادصقل.هرر ثراحانا

 همجي تنس هنأ

 ظياغتالاك رش هللا امسك

 نيو :راعلا نم بئذلا نق

 ماظعأو نان رقما

 5 نوكيو لعأهللا 9

 لا قالطان م ءاكرش 92

 لاقي وأ دحاولا ىل-ع

 ةضالس نابلس
 ضد امد ىدتق ١

 6 2 .ءبهدالوأ اوهسقكللا :هامم5س انا

 ءاح رم مم هلاغتشالهب « انوي هنت صنم ضرمات بالامس هداج احيلوهيلع

 نانو كاك ءلولاو ةيمأ نال لهج و هلئا نمل طاب وهو لبق مهثارو نمةلامتساو مالسالال مهلا متسا
 من اىلع رصتقي وءالؤه رك ذيالن أل والاف م_وعمرضحملو ةنيد-لابناكموةكممأن ياو رفاك
 اع ١ مر حسي كل ا ةعاع م دردةو ءاصنراو حارشلا ضعت هعبتوةكمراقك نم موقو مونكم

 ميدقدمالساورك ذاك ةدهدخ لاخ موةكم مأن با نافرب دوك: و رره ل نمرذص مالك هنالاقو هنرعس ل

 لوالا خف وهدهد لبق دقو م سوه عىل اعن هللا ىل_ص ىغ !| ةرجهلءقرحا هنءلوالا نب رحاهملان هوهو

 0 :م عذام ىاقني_هباتل وهنأ -+صأآا٠ نهةعا جنعرك دامىل-ه: دقو فال_الب هءكم سعةروشو

 دعب إ_بوهيلعىلا « هللا ىل_ص ناكوا ذه ىف هع نمو ىبط غلا سفاش مذارهزلا بحاصنم تجعلاو

 هيلع ىلاعت هنا ىلص ناك ا ذل و همك هللا ىندتاعنءامحرم هل لوقي ودءادر هل طسب موةكهمأ ن ياها نأ اذاكلذ

 قرفاكلاىلوثو سدعرب مضْنا نمل .قاموهريةونراوهظالو هترجه مدقلارارعةنيدملا ىلعهقلخةسا سو
 م / و) ملسو هيلع ىلاعت هلا لصد ع اذيدت قى مهاعدم ىلع هءاولدتسا اهماذهو انك فعضلاةهباغ

 ىلاعت هللا لص مدآ ىح ىف(ىلاعت هلوقكء ايدن الا نمهربغصصقن م)نآر ةلاف(ضقآم)ذ *هرمغق> ىف

 بنذ ىقفثهاوغوالالض ةرحشلا لك م نمدرذحامةقل اش لعد (ىوغفهب رمدآ ىدعو) ِل_بوهيلع

 0 ممدآ قحى(ىلاعت هلوقو مْ ريسأ م !|ىقةحو رسم | ماوح عمدصقلاو مب هرهاظ ليلدهمقةهنءرد_ ص

 مالسلاوةال_صلاهيلعمد” الامعاب آرم ريوص © ”الاامهات| ام.قءاكرع ؛هلالغج احلا دامهان 1 املف)ءاوح

 )ا 0 هان 1 ىأاهجو زاهنمل_عج وةدحاو سفن نم مكةاخىذلا هلوق ىف مدقتملا ءاوحو
 هنعل سدأب اناهلاعتدلاهجر جاجزلا ىحو فانمدبعو ىزعلادبعاومسف هللاربغامهأت آاميفاكرش |

 هيمتق|انأ- اهله كنأهللاتوعدناو 2 لعل لاقالتلاةك نط: ىفامىردتالاقفءاو 4 ءاحهزنا

 تراحم اديعهيمسلاةأ ؟داوافل سعال ناك ” ليقو ثر احم ا دمعهمسا هللا ه-:عل سدلب و تراحم ادع

 هقحقكصقلا ناو سد رقنم مىدقل" ال ريمضلانا لاقوناطم_كااءاقلان ماذهو ساعد هر همه_ب3

 لتالدلا ع نمىأ(ةنآ" الاانسف:اانملظان , رالاقهلوةو)ر وه ثمرب اعدل ىقهي اع مالكللاو مدآ قدا

 هيلعمدآ نعد الا هللاءاك> ام مال سلا وةالصلا يباع ءاينالا ىلع رئاغصلازاوج ن ماع لدتسا ىتلا

 نمامهجو را يدس ناك ائامهث ةأاصن اوامهم تنذلا رودصدامهفارتعانمءاو و مال اوةالصلا

 هلوقلاضن أهياول دس باام(و ]ةايلانال خففت /ناورنأ ءصلا ىلع ةءق 0 اعملازو هنا ىلع ليلذ هيفوةنحما

 | يوت ماعم بهذا (نيداظ ماا ند فا مدس مالسلاوةالصلاهيلعس ةووصق : قىلاعت

 ذانونلا اذوهلوةىف هن 2 ند اعدت دق موقع ص ءفواندلل ف كنكتر اهنا فرع ءاف هوعيظ»

 و ري ص لذا هموقلةء_ضاغملا و هومنلا ءاسعا لج ىف هرد_صقاْضدق ناكواس .ضاغم هذ

 اواو ىلاعت هللايلا اوءرمخ# ةهنمهري_خأ ىذلاٍباذ- ءلامهاظأو هليح نمجرذن م ورطح

 هعذ رو

.ومدآن ءةرباكح ىأ (ىلاعت هلوقو)ةيمالسالا ىف ىنل اد ,عكوةيلهاجا ىف
 0 ئدلا 6 _وب(اذسقت ًاانملظانبر)م الما اموملع ءاودو 

 ا ىرخالاو ايندلا فنيعئاضلا ن بى .راذما ىأ نيرسأ#لا نمننوكسنلا جرتوانلرفغن ل ناوىأ (: هنآالا) ىلوالاهعضومربغ

 3 نك ادبس] هب اك> ىأ(سن ون نع ىلاعت هل ود 5و مأامضةءاسا للك ىلاء:لاوهقحىف ريصقم :عودل# هيرو ةرقغم نءدحأ

 ةعاط ريصقا ةدوأ ةعاسوإةغيىف و وىأ(نيماظا نم



 رخوهن ررقغت_بافزءانيلل ,اىأ( هانا عادوادن طوصىلاعت هلودو )ىلاي-ءاك(دو ادةصتو) اولا قل اوبىأ (ةدطقنمةرك ذامو)

 تانك 2700 هج رىأ(بانا او)ةلفغلا ىقري_ضقتللار ذءوأةرفغملار كش ةدجسلا ىلا عكار هن :وك لاح طةسىأ (اعكار
 ةروص قناكامكلذ هلانر فق 357 هلوقرو :رطامتربج ثيح(ب ”امهلوقىلا)ةّدصعملا ماهئافةيوثلان مصخأهيانالا

 هلناو كلاته بنذلا 0 2 تت تتصل 7ت7ت7ت-2---

 قهيزتقلىلز اند_ئع

 نامزتد>ونابلا
 هلوقو) بانل ىلا عد دم

 ىأ(«تمهدتولامت |

 (اهممهو) ةوه-ثلامه
 امو) ةر-طام-هىأ

 ( هنوخأ عمهمصق نم صق
- 5 . . ٠. 

 كمادة نبا ا ىعس ويف

 نذابالاسهذ» كل لا 0

 ةالصلا هيلع د وا ذام( وهئصق نمد رك ذام)اذ_ه( و)لج و رزعىلاعت هللا ن مددك

 هللا نام ى آر هنا كلذوأ هما الاباناواعكاررخوهير رفغتساؤهانتفاعادوادن امو هلوقو)ءالسلاو

 ناطيشا| لثمتف تريصت يلب انالاقفاوريصفاولتب مهما لاذ كلذ هب ر لأ سف هل ءقءايدنالا لئاضف نه
 داراف هنال_صدايلت دبا ر< ىف مل_سو هيلع ىلا_عت هللا ىلص ناكو همم .دعتهذ نهةماج ةروص هل

 لاا نك مءاىأ ناثمربل لغة أرمااه يقر اد ىلع فرشأ ىت->اهعبتو اهفاخ تهذةتراظفاهذخأ

 بر ىقهمدقي نأهملعي ومهسئرللوةدلسراف هل ركسع عمه]سرأ ناكوأب ا هاذافأم مع

 هلىلاعت هللا ل_سراف هتأرعا مال | اودالصلا هم ءاعدواد ج وزتو ل4 تنسأف ىلاعت هلا فويس نماعيشناكو

 رهاظلارظن ايئذالو همذعاماذهو اهيلعميئاعومل 2ك قىلاعت هللا هصق [كنيمص_+خةروص ىف نيكسام

 (ىلاعت هلوق)مهتلدأن *(و )هعومد نمسشعلاّت دن تمرد صامىلءىس لز» موهنمرا" ولالا

 نم) لوهاوأ مولعأل 1 ءلاب( صقاموأ عمهءهيتمهدقلو) مال بلاو ةال_صل اهياأع مسوي ق>ىق

 ىذهاشلاوةقورعمهم صقوهنأم د أ“ فاقد فاضل اانا مو( راو ناو ضو

 رومأوةغلايمهيفوأءاوهالا لهأهدب رامدارأوزحاعلا سا ساج هنا نمربتشا ام ىلعءانب اهيمهو هلوق
 مهلء< نام هوم اممهو* ءاٌءاوا مممئرب ل سو هيل عىلاعت هللا ىل_صوهو صاصقت اهنعاهرك ذب ْط

 مهنا ىذةقيف ا وجباوكلا ل_ىل د نافذ نمش مهوة.الفالاو ىن-عملا سالب ارد
 هلغمو د : رشدل اهل .4| ىذةةموهامأملء ست ارمدأ سفننلا مهنا عمه نمماظعأ وهاس عالضةهنهردصب

 ىسومهز ؟وذ) سو هيلع هللا لص( ى موه ء)ةياكح(ىلاعت هلوةلاضيأ مهتادأ نم( (و) روععموفعم

 ماللاوةالصلا هيلع ىدومهدج هىذلا ىطم.ةللهزك و ريم ( ناس ظ ثلا ل عنماذه لأ هم اءىذقف

 رخس نوءرقدذجنمايطءةدج وفةراوملا ف_صنايقت لد ناكو ل: ء| ارمسا ىنب ؛نمال_> ريما

 ا ا راع هو
 زومأن م قدام امأو
 ضف»ىلتام_سفهتو-ا

 ىلاعت هلوقو):-ةءوحأ

 (ىسومهزكو ذ ىدومنع
 هلاعفدهعمكهرذىأ |!

 د_صقرغنمهملظ نك

 ئىأ(هيلع ىذتف) هلمعل

 نماذ هلاتاهدلتام

 تسن (ناطي_كاىلع

 هيرضبرمأ نكي ل هنالهيلا
 حيوعا اناىلعهيلع لزن

 هولا لق ناكهنا
 هللا ىلسص ى لا لوقو)

 هئاعدف مس .وهيلعملاعُت

 ( تماقامىلر فغامهالا

 قري__دقثلا نهىأ

 ىأ(ترخأامو)ةيدوبعلا
 تاقوالا نع ة-عاطلا

 تر رسأامو) هب ولوالا

 ةيناسة:لارطاولانم

 نه ىأ تح :اعأ امو
 ةباهلان اب وةنكسملأو عوشمللاو عوضخملاو عضاوت:لا راهظا نم( مال_ءلاوةالصل اهيلعهتيعدا نمهوحنو)ةيناسنالا صراوعلا
 ءايدئالاركذ نموىأرخاب وأءايدنالا ىلاعت هنلاركذو ىأ عفرلاب(ءايدنالا رك ذو) ةجردلل ةءفرو ةمتر لالي هكستو ةماللاميلعت ةيشلاو
 فضغلاك يل "هلاولا !او>إلا ٍةعلاطوو يلا اوهالاةدهاشملا ةءاهشلا ثي دحىف) موب :رنءافدخ(ممج ونذ) ةمايقلا ىأ(فقوملاف)

 تاعبتلا نمارياعاوئاخوت " ايسموتاريصقت او دعفواب ربكمل اولالخلا يذ

 ههفلفة دب لش ةوقاذ اميس> مال_بلاو ةالصلاهماع ىسومناكو هودو مط >ل < لو 'ارمساىج « صمد

 درا عنوان هدار ااوهو هن :مسنذرود صب فارتع اذ هفىسفنتملظ ىف بر لاف ل نقف رضوهنع

 سدح نمرش :رهىأناظيسلا لع قت هو و هعذد ل. ةوهردص هن رضل 3 وهغك عمتي ص

 (هئاعدف ل -هوهد :اعىلاعتهنبا لص ىذلالوقو) لاقت ثيدحلا ن نمهياولدتساام ضب ذم هلاعأ

 هاورل» وطءاعد“ نموهو (تنلعأاموتر رسآاموترخأاموتمدقام كلر فغا مدقللا) ه-:ءروتاملا

 لديةروكدلابونذلان مورقغملاب اطودح#ت, : ماقاذا ل-سو هيلعىلا_هتهللا ىلص هلوقي ناك ناخيشلا|

 دقوةروت املا لبو هيلع ىلاعتهّللا لص (هتيعدأن هوو ) مهاعدمو هولا قه:ماهرود_دىلع

 مالسلاو ةالمصلامهيلع(ءايدنالا كذإ) اضن اهباولدتسا ا (و)٠ ريغو نيصحلا نصل اك فيا ةلابتد ردا
 هلوهن ممم اخ -او(ةعافش )١! مهتم سا دلا سلط( ثيدحق م وذ ةمأي ةلامون( فقوملاف)

 لد وهيلوطن اله :عىلاعت هللا ىذرةرب رههأن ءامهاور ل: وطروهمةعافشلا ثيدحو هلوطو

 صال ا ىنانل نوع شدت لسرللهذناولاةهءركو فقوملالوهمويلعدةثااذا سانا ناهيذدهاشلا



 فاذرب رهىأشب .دحقو) مذشت أمىلع ىف :ذنم(ىلاعت نلارغتءاف) قر نعش جه ف ىأ(ىلفىلعناغيل) ناذلا أ (هناهلوقو)

 قى :اراونأ ةعلاط ىلا قاخمارارسا ةظحالم نع عمجرا ىأ(هيلاب ونأو) بوب ءلارتسوب ونذلاةرقغمتلطال ىأ (هللارفغتسال

 نيعبب نمرثكا ادحاولا مويلا

 ىقلاعت هلو-قو) يثرفاا

 ىل ارقعنالاو جوت نع

 ََن نك 0

 هللاة رقم نع هت

 ىقناكولو همجرو ىلاعت

 هنوبت بئارع ىلسعأ
 (ناكدق)هتلاسرتفانمو
 لاَق) كلذ لبقحون ىأ
 .||نيذلا ىف ىنبطاخمتالو هلمثلا
 مهنا اورقكىأ (اوهلظ

 هبطاخدقو (نوقرخم
 هن رهساعف هناق جو

 مهاربان ءلاق 0 مأق

 ل رفغي نأ عمط أ ىذلا أو

 وأ اطخىأ(ىتئيطخ

 ةروص دعنمناكام

 ىأ(نيدلامون) ىلسنذ
 ءاضقلالضفو ءاز 4

 تدل ىدوهنع هلوق 5(

 نع تعج رىأ (كيلا
 كلترهظاام دعب لاوس

 ىلا مك نم تب اطوىلاح
 دقلو هلوةو) ىلانم نه
 ىأ ) ناميل-س انو

 ىويندلاءاحامانيليا

 ضرك لفاشتاب الوآ

 ىلا)ايناثانواخاد_سج

 رها وظلا هذه هشأام

 تان الا نم هلاسمثمأ عم

 ىضذاقلا لاق) تاناورلاو

 ىشرعلا تس رغلاسي رقلا نب ,ماملا نناكلا صوب ناك مال _ااوةال دا ا4.ل ع هنال رع اا/5

 رس ب ب ب ب ب ب ب ب ل ا الل ال اا اا لل سسساالا

 ةينغموعداامىلعهتلالدو هنمفاخآ م-ظءبن:ذىلا-فتسالوقي لكوادرفادرذم-بيا|نوبهذيف
 هحرمش مله: ىذلا ل لعل ؛ذحلاف(لوعيلعىلاعتهافصداوقاءاولدتساا(و) ايلا نع

 ٍإ ى وثأو هللا رفغت_ساليلا )هتعىلاعت هللا ى طر( ةربرهىأ ثدد>قوهللار هغمساف ىلا ىلءناغيلهنا)

 ريثك-ااهدارأاو اف وا لع سل نو لاف ريتئامعور و (ةرمنيعيس نمزْمك أمويلا فهي !|

 ناك لنسو هيل عىلاعت هللا ىل_صهنا ىلع ل ديا ذهفدرثك ىأرحالاكل عبس مهضعد لاق ىت-ريثك هيف ىهو
 حا 9 صلاهيلعح نع ) ةياكح(ىلاعن هلوقو)هجوهرافغت_سالن ك,ملالاو ب ونذلا ضعي هتمردص»

 م-يياعزوج نأ ةجحو هت هغماست :ذ قدس ىذتق ةرفغملاهيلطو 60 الاىنجرثوىر فغتالاو مال_لاو

 هعمةنيعهسلال ودى هلنذا نم ريغ هلهأن مدحأىف مث. نأ نءءاهنىلا«تهنناناكلذو رئاغصلا

 م_مياعك ل ذب ىلاعت هللا ئذةىأن ول رغممونا| اوملط نيذلاف ىنيطاختالو لح ورعىجلاعت هللا هللا

 مدن :كإهأ نم سل هنا هلل يا لف هإ_هأ ىف لخادهناهنظا هك الوب ىذق ن#وهو ناعنك هنباق عفش

 زعهللا لات ناك دةو) هلوقب راشأه لاوهبكترا ب:ذلالىلوالاهك رتل رفغتساو لاصق سا مدع ىلع

 مهنا) مظعي ظل ةلرشلانااورغك ىأ(اوماظن يذلا ف) عف_ثنالو عدنال ىأ(ىنبطاختالو هل لجو
 مهتلدأن م(و) مهتبارق رقرمهجر عطقىذلامهر ةكل موك الب ك-وم- يلع ىذةمهنال ىأ(نوةرغ رغم

 ىتثيطخىل غن نأ ع مط ىذلاو) مال اوال. صلا هيلع( مهارتا نعإايك اح(لام)ىلاعتهنا اضيأ
 مهريبك هلعق هلوق نم مد ةأموهو4ذ هك رد تا 4 |موي ةمايقلا مون ىنعي (نيدلاموب

 ىفا) مالا و ةالصلا هيلع( ىدو نعزي اك (ىلاعت هل و5 هد هنع تار 42| 0 وهمل_ةناممدعمام 7

 ىدوم هرخواكد هل-ه> لجلال هن رهلىل<املفاناي ءىلاعتهللان مهنو ةرلا بلطامد_عب هلاق(كيلاتنت

 ارتولو ارت نل هالانامدع» هلاسنكلو ب :ذباذه سلوك يلاتدت كناح.سلات فافأامأف اًودص

 اولدتساا( (و)ةب الاهذهاذكوم 0 -االع فل_صقماهزاوج ود ٌةرلا لع مالك !اوىلوأ ناككلذ

 ىضتقي هنأف باد ىأ بانأ مث 4 ودل (نامب هلسا:ةةدّاو ىلاعت هلوق) مييلعرُ :رئاغ_صلازاوح ىلع اضتأه

 ىكلاعت هلل أهرب اعق س امل | ن نعس >> اهنا ليقف هيفاوعلتدا ارمأ هال ,ا|ىأهنتثف هه ناكو 4 :ماينذ ر د

 5 قح ملمع م_صاهدنعناكو اهم>افةدارح ىمست لاا ةي انين ايامنا كو كان

 هبشأامىلا)م السل اوةال_صلا مهيل عءامد :الاماقع قيلتالا رومأهندةىفاو 6 ددقوهق ةرحاف هيل ءعلطاف

 تكز رتةرمهكر ئاظنو هاما هلهولاقأم ىلءاهرهاظ لد: ىتاارومالا نم هن :رذامىأ(ردا دله

 فذصملا ضايع (ىؤاقا الأ اه ) لاق مهل عرثاغصال نم ز وا ةلدأ نم هرك ذاع باو ادرشىف عرش عرش

 7 ودحشل (مهجاجمحااماف) هسيفرظالا قفل _ءقدرهاظداوكستو هولاقاع ا

 4 :وأنىفو (هيفز و رسعملا فلتخادقاذ -ه5)٠ رخآىلا(مدقتامهنباكل ارقغمل هلوقب ؛)موملع رئاه- ىلا

 ىنك ةراب هعوهو ةومتلاد_عب ىأ (اهدعدام) رخاتاسك(وةومنل |لقناكامو) مد_ةتاع(دار ما لقف)

 وةوشلذا لةء-ساللةعلاو الصأ ةو.نلا ل_.قفيلك_:الهنالسنذهنمرد_صنمهنانءاسجب

 بنذنمكل عقوام) مدام ىغم(ليقو) هر نهوهارتنمطءاكلوةكم دم "الركذا هدعنأم

 )و لالدتساىأ(مهجاجةحااماف) فندصملا ىنعب (ىلاعتهلباهج ر

 (نورسقملاهيث :فاتخادق) نونكللامالك- لا( اذهفرخاناموك بنتذ نم مد: :امهنلاكل رفغمل هلوقي)ءاي .دنالا لع ئاغصال نب زول

 ةلثسملا ىلع ليلدهيق نوكالذ لم لال م لا هلا ملا نم م( اهدمد وةومنلا لبق ناك امدار 1اليقف) ءانعم قي ةومانبم قيقدن فىأ

 د أس س(سنذ نمل عقوامدارملاليقو)



 هللاكل رقغيأ ىنءا او(اهذ_عبكتمصعراثملاوةوبنلا لبق ناك اممدةثملا ل قو) مح( هلر وةعمهناهللا هملعأ) اةحالا( عمي لامو)
 هيلعهثمأ) كنذ نموكل هءاطةىأ (كلذبدارملا لهةورمصن نب دج هاكح) ةمصعلا 3 تارحةكرمب رخاناموخمدسلاو حم دقتام
 ةلثملاهذ-هىفلدقامنسحأ اًذهوةلزهيق عقو( ل. وانو ةلفغو و وسن عناك امدارملا ل يقو) ف اضم فذ > ىلع (مالسلاو ةالصلا
 1و7 نبم ركل اددعوهو(ىريشقلاهراثخاو) ريرح نيد هموهو(ىريطلا اكح)

 تييبيبججببببب حبب يبس سس سس سس ل ا

 هنم عقب ملهذكلهنمعقوولهبذ او هريغ (هلر وقغمةنأ) هلصاحاء(هملعأ عشيمام) رخأتام ىنعم( و

 ام(ةودنل المةنأك ام) مدقتأم ىنعم ( مدقتملا ليقو) ىلوالا ف الخ ار دانه:عر دض: اءاودريغك بنذ

 نءاكبت زود هترفغخ (اهدعب كةمصءرخاتملا)؛دارملا(و) اهماكحأ مزمار ةعت رشال هنال هىدخاؤال

 هنأ عمظفللا تايضتةمنماذ_هسدل لاق نفاهويةسنذلارابتعامد_عامّمدبهمدلادج و وةمصعلا
 هلثقدمه_كلادهازلا ىازملا ) رصن نب دجأ) هجولا اذ هىأ (هاك>)دارعم شب وحلا لبق مولعم

 ةرفغغملا نمروك ذملا(كلذب دارملا ل _ةو) نمةثامو نيثالثو ىدح!ة:سنآر علا اخ نم ىف ىنثاولا
 هللاىل_ص هل بنذلا ةئاضاوه ثم[ ب اط+ هباطخدا رلافامم ردصتو ردصامك 2ءالهللا رهغل ىأ (ه مأ)

 ةم'الاهذفهننا جر نادارمل اوم عيقشا اوهومهءوسامدءوس هنالذ_سالمىفدالإسوهيلع ىلاعت

 مد_ةتا(دارملال يقو) هوحنود_.غى>نوكيالناكطو رش هلرخانامةرقسغم ناهي ءدرتالفرثك |

 لي واثلانالهريغى والاوأ ب اوصلا نا هلنيبت مث هنمداهتجايهيلع ل وحق صنلا هلم ىنعلنامبىأ

 (ىريطلاءاكح) هيكالايلالدت_بالا هل مي لهنادارملاوئش هيل ءدربالفرخانامسسانيقميلا لوثنامنايب
 (ليق و)همج رت مل: [كمريغ كم وصلا حمس 3 ركلادمع(ى ريشقلاو راثخا و مد ر رحنيذ<#

 (كنمأب وذ نم رئانام) د ارملا( و)مال اودال_هكلادلع(مدآ كيبالم دام مدقن اهدا رمل

 وبأ ءامالاوهو ماللا تقول وهما نيسلا مضد(ىملسلاو)ه:جرتانمدةدقو(ىدنقرملاهاكح)

 ىلاعت(هلوقلواّتب هلبقىذلاو) ليواتلا اذ_هلثعىأ (هلثع و) رهاظلا فال ناك ناوءالؤههلثم
 رفخسادارملا لاقيغ(تانموثماو نينموللو كمن ذر فُت_ساو) إ_سو هيلع اعتهّناىلصانيسنل اباطخ
 هلوقل اذ_هوُك:هليواتب وأ ةلفغو اوه«كنمردصاعرفغتساوأ كتمأب وذلومدآ كيبأس نذل

 هللاباطخىأ (ىذلاةبطاخم)هةجرت تمد( ىملاق) تانمونلاوني:موئللو هلوقلالط نك منذ
 هيلع هربا لص هلدح واما وكل |رفغيل هلوقىف ىأ ( هتم'الهةطاخت ىهانهه لس .وهيلعهللا ىلص) ىذلل

 نارمأال ملس .وهياعىلاعت هّللاىبص ىذلانا لق وزك رخ”الاوىلوالا قد رطاابهنوكل هنكمتل ل - و

 كلذب رس)رمألاقاذلف لةريد_ةّثب وهو( مكبالب ف لعق امىردأامو) لسرلا نماعدبت نك ام(لوقي
 هناالوأو هنزمانيلع هلامود_>اوالاهللادذعد_مرمأوانرعأام ىزعلاوتاللاواولاقواوحرف ىأ (راغكملا
 هللاكلرقغيل) موملءادرىلاعت (هللا لزناف) هب لعفب اعدشعب ىذلا هرمخالهسفن تاذ نملو قيام عدتبا
 انملعدةءّنلالوسراب كلايخهم_معىلاعت هللا ىذرةباحسل |لاقن(هن الارخان امو كنذ نممدهناس

 رح الا ىق مهرمأ هل الوثب اع ىأ(نينموتالى) ربخأ(و)ىلا عن هللا رن واب لعق اخ كي هنبا لعقد ام

 نابنينموثملا ريد وهلا لزم اق دن" الا تانج تانموثملا ونينموثملا لدي ىأ(اهدعب ىرخ' الادب" الفل

 هعب رشلاماماك للا دمع نب نزاوه
 بحاصو ة-ةيقلاو

 ليقو)ةقيرطلا ىفةلاسرلا
 امو مدآ كيبالمدقتام

 (كسا ندا
 ىندال ةفاضالا نا ىلع
 كلحالهانءمكا اودسالاا

 (ىدنق رمل اهاكح)

 مامالا هيققلا وهو
 رباك [نح هكنالا وأ

 (ىملسلاو) ةيقنحما

 ن-+رلادعءوبأ وه

 تاقبطبحاص وصلا
 فاؤمو ةيفوصلا
 فوصتلاقريسفتلا

 هل-ةع وءاطعنبا نَم

 ل-ثغوىأ(هلبقى ذلاو

 لي وأتلاوليوأتلا اذه
 لواثي) هلبقمدقت ىذلا

 كينذل رفغتساوهلوق
 لاقتانموثااو نينمؤنالو

 ىلص ىنلاةبطا ذم
 انههلسوهياغىلاعتهلا
 ىدال(هتمالةبطا ذم ىه
 وأ هكةفاضاقةسالملا

 ن-ع فاضمفذ-<

 ىنلا نالءقو) هثدنرع
 ملسو هيلع ىلا ع هلا لص
 امو ل اوه نا رماال

 " 1 ج7 20 2 21 5 ع دوس: حسم و ع سل د د 2 هد هع هد حك س2 حت د جطم

 هللا لزتاف راقك-لاكلذب) حرفىأءارلادبد_ثنونيسلامضد (رس) ملاحو ىلا اليصفتىأ (ىبالو ىلعغيامىددأ
 ارصنهللا كرصني واميقت_بماطارص كي د_ميوكيلع هتوعن تي وىأ (هن"الارخاتاموك نذ نم مدةدام هللا كلر غي ىلاعت

 (اهد_عب ىرخأالاة "الا ىف) هيلا نولو وثب اعىأ مالا ل_.,ةةدودممةزممبنينموتا!ل ”امبوةخ_فىو(نينموئالاعو)ازي زع
 ىلوالاةيآالادعي ىأ ١



 هلوثىهاهيأاراغأ ىلا ىرخأالا ي”الاو كلذ ندمك-هنامهثلا كلر فيا هلوةىلو'الا ذي“ الاف(هسةع ىلا «تهلل ىدر سابعا هلاقز
 امو تارئال كلذوكب الو ىف لعسكي امىردأامو هاوةلباوجل» وأ 0 اذهل ءامهواهر رج دس : ىلا تانمؤملاو نعت موملالخد | ىلاعت

 عدت اهناالولوهد" ةازدب زمانيلع هلامود>اوالاهللادنعد مرمأ و انرعأام ىزعلاوتاللاو اولا نو كرشملاح رق م ءالو ىل لعب ءامىردأ

 ىك ذلاورمخاله سفن ءاقلت نه هلو# 6

 لوسراب كلائدنهةراصعا |

 لع بام لعدم

 اميلعفب اذاخكب هللا

 لخدمل ىلاعت هللالرنأو

 تانموملاو ني:مؤاا

 دصد) تاد”الا تانج
 داصلا ريكي (ةن'الا
 كنا) اهدارع ىأ
 دخاؤمريغ كلر وف

 ىأ (ناكول ناسنذي
 لاق) اكو أةسةيقح

 انههةرفغملامهضعي

 3 را ]20 اا هدهد ىأ

 ا و( ويعلان م

 النا وثذلا نه

 ىقةم_دعااكوم# ةرخسأ |

 تاي تنل
 اماو) زل ندع عتملاو

 كا

 ضقنأ ىذلا كدزو
 فاشل كلو
 ةريبلا ل لت كتتذرم
 نيا ىأ (ديز نباهلاق
 ىأ (ن_ساو) لأ

 لوف ىعمو) ىرمصبلا
 ةماعدنبا ىأ(ةدانق

 اظمح هنامانعمل -يقو)
 نم ىأ(اهنههنوبت لبق

 انعضووهلوق

 ةغيصن (مدعو) بونذلا

 0 رهظةخسن قو( رهظت ل ةئال) ةمصعلاو ظفحانمرك ذامى أ(كلذالولو) ]و زامهيفل وها

 تلاقفهن" الاكبنذ نهمدقتامهتلا كلر غغيل ىلاعتهنلالزن افهن لعق اكهثعب اا/ 1

 يس سس سل جس ل سم ل جس م ص ص مخ صصص ل م يم م مس ل اي سل ع ل ل

 نسالاو ةدانق لوقا د هو مهب 9 سو هيلع ىلأسع هربا ىل_صديدللا لعق امنيمقاريمك الضف هللا نممهف

 امهتعىل اعن هللا ىضر(سابع نبأ هلاق) هلوعب سابع نال ىلاسعت هللا هر ففدصملاو أ ارءوامهري- ا

 م ه.ديدحلا ماعؤوهو هترفغممو عوهتمصعب هللا ملعب نا ليقالوأ سو هياعملا «ذ هللا ىلص هلاقاعاو

 (دخاو ءريغكلر وفغمكن ازاهيدصقام لص ىأ (هن" الادصقخ)م الدعم نءهداود لص نيب

 ىويتد_ح أ (ناك ولن اسندب)لوععمم ءاةمجعملاءاذلا تف واهتم ةلدملاواولاو أةحوتقملا ةزمهلاب

 هياء ىلاعت هللا ىلص هلانيمطت ضرغلا قد رط ىلع ءاحرمأو هف ربك هلم مومدُت ازنوكسد 0 حتفبنأو كمان

 ةرقغملا ]نم رك ذامدا رملا(مهضعب لاق)امهنمتمد. رقومهياعب والا ززو تل دعا موش او ملسو

 لءةةلم-عمءاروةدق ةوعلاءا الا دعب هد_> .وي(بويعلان مهن هر 1( 0 ةوهللاكلر عيل هنآ فىأ (اذهه

 19 للدل ةةدراقتم منرلاو ىدلاوزاحاهل فةنك اتيتعتءارو ةمجعمىازو نون «ىرق اوهرمهلا

 ةيانك ةرفغما هاف ىدوت اموأ ب ونذلا ىأب و علا نهدديعبقو هل هللا هنرثت اًممدار لانا دق هنالمف

 انعضو وراعت هلوق) ىهدوةمدقتماةبأ الامحلالدث_سأنم مدل ,اسعراوحنا(اماو) ر 5ك ذاعز اموأ

 (ةوبنلا لي ةٌكبنذنم) مدقتو(فلسام) هانعم( ل 2 دقت( د اره عشت أىذلا كرزوّدنع

 هللا همصعدقوةيصعمهتفلاخم عرشةؤوشلا لبق نك كل هنالام اذ ناك ناو طا رفتةرودقوهامىأ

 نبنجرلادبعوه (ديزنبالوقوهو) تانايدلا مادوكودئاق ءلا٠ نمةيلهالا هيلعاك اعىلاعت

 هللاهحرى ءرعبلا(ناحلا و)ةئامونينامونيزثاةن_سىوت نةاملاىاللادها ْراارمسفملا مسأنيديز ز
 هذه دريس :ق نو معمل نعل ةنأم ىعمى أ( ةداتقل و5 ةىعم)اضيأوه( و هلو رت. دقوىلاعت

 عضو نعم ىأ (هانعم ل يقو) ةقيةحامذ نكي ناو هوم :ل! هل قر ومآ صعب“ ةلردصابا نم هب , الا

 هجووهوءادتباواسأر هي فاصتالا نغىملاعت هللا هظفح أ ( مدعواهنم هتوبن لبق ظفحهنا )هنعهرزو
 ارهاظلاوه رهط ةحسن ف د( أ روطتلقثال) هنعانعق :رىأ(كلذال ول )ماكتب ظفالا لمحت د

 تاقثأ اهنع كانظفحاناالولىأ رد :اذ_هىلءهيفومانمدقأك ةراعمسانوكي ناز وح وةقيق> هنأ

 ةح>ا بيق الا ماهريسشغ ىف لذ ةو)٠ ريسقت ىف( ىدنق ره اهانعم كح ) كلاوةتدهو كرهظ

 ءاعاوم) هايعأوهبعتأ ىأ(هرهطظ ل#قت أام)هرخ !ىار زولا عم طونهروك ذملا(كثادب دا ارا“ ءالو م

 ىدوت وهغلس : ىت> لمحل لهكلةراغ(اهغأب ىت>)مدق 7 ىعمواظمل لمدحك ء بع عج (ةلاب رلا

 (ليقوىمللاو) هنايب مدقتو ىذانشلا(ىدر واملا)ن سلا اوبأ (هاكح) غالبل الا هياعامهنافهتناهأ
 نمالاو نيدلا نعةءلاخ تناك ةيلهاحلا مابأن ال( ىك هداك>ةيلهاسجلا ماءأ ل#َك:ءانططح) هأذعم
 ىلاعت هيبا حرشوهعس : نموو هل وعلا لل ويباع اونا ل طنب فطام روج ره ماد ||

 (ليقو) مهر ومأت دد سومه ر رح ”الان همها _صومال_.الابء_هرودص

 0 اماءادتاىف كك ريسكت ىأ 09 ريسحو) 4 كلقرط اوخوأهباقىأ )ك م .لخ-ث ل 0 ٠)

 بلطو)

 نا اىاوزمسلا تفي (ةااس رلاءادعا نمد رهظ لقت أ)ىذلاىأ(امكلدب دا رأاىل» دقو)ش ثدللا اونأىأ(ىد: 5 ةرمسأ |هأ عم ج>)

 انعور ر وأ انه_ضوىأ(انططح )دا رأ(ل يت 5 ر واما ءاك>) اهاهأىلا(اهغلب 0 -أرم _صاو افامج المو

 )م ارسل غش ىلةث ليقو م هاكح) ةيمالسالا عئا مث م هلا :ركملامهمالعأ ةدهاش سمو مج مأد 1 لاةثأ ىأ(ةي 5 اما مانأل 5# كنع)

 كلرهاظو كنطابوف كريحت ىأ(كت كَ ءلرطامن أ



 2 و) هريسسعت ىقىأ ( ىريثقلا» انعم حح) كلان هام يق حام سك - (كإكلذانعم ؛ىح) معي 7 رط ىقةو(ك“ عز )رش بلطو]

 لج تغلك ىأةروسكم ممل دشةةةلمهممضن (تلجام)ٌكنعةخ-ذىفو (كيلع)دب دشقلاب((ن :ةفخ) :ءلادحس قو (دانج

 (كيلع ظفحو) تيعرتساى أ لوهخا ةغيدد(تظفؤحتسا) دي دشثلاو عتفلاب وأ مما فيفذتو ماللا رس ل ةحا)

 ى-عمىأ (ىنهلانوكيذ) ا ا/اب/ ةفراشملازا < بأنن نهوهد ةضقني لو براقىأ (هضقنيداكىأض: ا ىعمو) كيدل كرمأ ىأ

 1000 ا تس بس مس ع سس امو مم سس صصص بل 20 ب محم وس ع جوا

 00 هباقنأمطافهاحوأا؟(كلكلذان ع رش ىد>] اهب لمعت ه كعل : رشدللا نمكبلط ىأ(تلثعا رم ةسلطو 5

 لسبقال) رزولا كلذ [|ك ذلا ل ل ل هانعم 5 -- .هذو
 لص اما ةداتومنلا 5 اسرلاة ةاماع-يلسو ىتلن اةوعدنم هلا ا لج تلك ىأ (تاجام 6 عم ) رول اضن

 اهاع رو ماب لهو هيلعهتلا ىأةناماد اا ءاوهاعرتسا اذا < سانام «(تظفحتس الا 587 ا اهلج واط :م ىلا

 2 : 6 اداح كلا: :طاعجو هيمايقلاكياعرم دعام ك لع ه- ظفح (ظفد ان :ظوك كاز مااا :انه> نك
20 

 ههذدلرا تأ رهط ضن نكي لهنعاهفقخاذا هنا دم حدر وأ 6 كس 1 2 هلق أريصارعصو

 هضقن لول شب و هميعل ىأ(هضقنب )هنانمبرةىأ[(داكأ)اذهىفع(نولن قنا ىندعم)و هلوعب

 ك_:ءازوهخ ىأه-:ئعفقخهت كل هلا هّضأَع :ا|ناودرهاظ اذ ىلعموأ# ,ا اذدىلعز وح ولعغلاب

 هرك ذام عد هج ونبي مث لقاك رخ آه جوالىل اعتهللا هجر فخ _صملا هلاقاسم عجار وهو ص ة#:|ناكام

 (كلذلءجنم)لو:( ىلع )هرخ آى كنعانعضو ىنعمى أ( ى هلا نواك .5)لاةقاليصقن هاو عال

 اهلعقر وم ءان) نو ريخوهو (ملسو هي .لعىلاعت هللا ىلص ى لامامدهاةومنأ البتال)افو رمدم عضولا

 تمرحأا را ا دعاىئأاهم *جولوزنو( هنو :لمق

 لق اهب ةذخاوملا ىذ+ةوهيلعمرحام دع (اراز زوأ أاهدعفإ اهلبقاهباقلكمن 1و (ةو+ :لادعيهيلع

 (اهنم)ف اخ ىأ(قةشأو هي 1 ل هوز ع رشذااوةومنلا دعنا امرا ءاناهيل ءرزولا قالطاف كلذ

 نك ”لاهتاواهب داو: هرمغ هنا نايبا ذه ىلع اهعضو ىنعذ هل 42: 1 0 ا نمو

 ترد_-صوت د> وولىأ(تناكول بونذ نم هثياقكو هلدلل ةمدع عدول نوكي وأ) هن ءاك هم عار ز رو

 .دهرب وهو ء-هوناكربرةنلاو قرت دما ااالريدقتلاو ضرقلا 00 الهنع

 نهئنوكي وأ ) هلو ىفاك لة ثلا ىن_ععدل قام ىلءوسنذلا ىتءء زار زولاو ليقأك اذه عم ضنا هلوق
 لقئام زولا 0 ءاهعل مق :قاموهياء(ةلاسرلا )رومأ(لقث

 ىلاعن هللا مالعاو) ىلاعت هللا هج 17 - 0 ءاقن آل ةناك(ةيلهاحتار رو هأن مهماق لغشو) قد قثو (هيلع

 ا (مهتناما ن نمهيلعهاعرتساو (هي>و نمهظفحةساام طوع هإ

 ىدنقو 8 0 ل عما د هلوقاماو )لاةذر ؟اعصللنو زر روحنا

 هيقهللا نمل سوهياعىلاعت هللا بص ىذلل مدل لمأ) رك ذامنا(ة) كلذك سدل و هولات اك بنذ توم

 ةيصعمهيلعمللا هريصو هدعالو )هنعىبئامةفل اخكهن :م( ةيصعم) دق ع ١ وهلعحىأ(هدعيفى 4

 4 طعم سلا حلالا الخ لعشب(ةبت اعم)مهتمدحاىأ( ءلاله[ دعب لب ؛لاوملعم والا قو>تسا

 ةداثقن 0 لوة-:ملوقوهواطاةنيرسقملان ملاق ٠ نملوقاود ءىأ (كلذىلا بهذ ن ْن ماوطاغو)

 هلوقو ”موتكسمأ نر[ ةنصقق را ناو ىلا الن نعم نانو نه لا دن ىلع هللا سنعو

 ىلاعت هللا هجر ىصملا ىلع ضارتءا الة هور ود الن اك ناوا هدا رع سل هي ةهللا ىندن اعن كابحرع

 هللاهأرب ىأ ( ىل اعتهّنلاءاذ احد قو ) هانعمو همسأ طيض يب ءوهيلعمااكل مدع :(هنوا هعن لاق ) لقاك

 بأ“ ءلاه-هلع قحةسامل هقىأ(كلذ نم زبن احىأ اش >ىف هللا هل «جهانعم لصأو «هزنو ىلاسعت |

 ىأ (اهدعفةومم خلاد

 راز وأ) روسمالا كلت
 ىورنو (ه-يلعت ا

 قمشأو) تلقناو تلفثو
 هياغزمفاخىأ(ابنم

 روصتوهللا نم هتيشخ
 حضولا نوكي وأ)هتمظع

 (هئراقك و هل هللا ةمصع

 : رذنم)هتياج كا

 ارق ىأ (تناكول |
 (هريظتضقنال)اربدقتو

 تئتشووركفتلغشأو
 عض ولاكأ(ن روك وأ)“ مأ

 ىأ(ةلاس رلا ل5 نم)

 هصالخوةمالا ىلا اهم اداب

 لقت اموأ) ةلافكلا نع

 ركع زهر ى أ ضيلغ
 ةراهز كار وم[ نانا
 طوع ' ىلاعت هلا م العأو

 4 حو نم«ظفحة سام

 َك-:ءهّتبااقع هل وةامأو

 مدقت 7 رماقم ةكتئذأ أمل

 ميال اتلاف

 ىهنيلاعت هللا نمهيف لو
 ىت>ءىأ ب صالا(دعيف

 حتعب (هدعب ل لب )مهمتتشن 1نذاف هلوقب هلندا ثيح (ةيصعمهيلعىلاعت هللاهدعالو ةئدس)ه عل ادع ) َح اقهش مع (

 نيذاحلا ل عنواوقدصن يذلا كلنيبثي : ى>ىلاعت هلوةرهاطو هاك ىلوالا ف الخ لعف هنا ىلغ(ةبن مملعلا لهأاهمضوتد دش لادلا

 لاق) كِل انهامفال_ىلءىأ (كلذىلا هذ نم)هب "الا ىعمىف طلغلا ىلا اويسنو ىأ ها هملاءاطلاب همالللا دي دست ؛ (اوطاغو)

 باتعلا(كلذ نمز هزت ىأ(هللاهاشاحد ةو)ةرو ىكمءاهو ةنك اءةيتحتو ةحوةغمواو ولم هم حّتفو ءاف نوكس وْ ون مسك ( هيوطقت



 (ىوهيث) لوععملاوأ لعا ةللءامم لاب( هيلع لزن ب لامي قفءأ اشرام لع ع ,نا هناك د ةواولأ) باثك- ١ أك (نيرمأ اري ناك ليز

 00 3) ىإن ىل لمس ثم

 ىلعمانب ْن نوقف انا مهو

 ناك و نوئموت همهناهناغ

 نيثمؤا اب اصتخع نذالا

 قرشا تساوى اع اوشل
 0 ىلاعتهنبا نالهثلا

 نيقفانأل راغغتسالاب
 ماع ىلا تقاسم

 (م- هرس نمهيلع علطد

0 

 -م 0

 هيلعىلاعت هللا ىلص ىذل |[

 قيقرلاو لب |هقذد

 ةلج(طقمهيلعسحتإو
 (كلذىمزاب ل ىأ) ةيلاحب
 كلانهىع رشلام ارلالا نه

 (ىريشقلا نعهونو)
 ىأ(لاق) 0 ريسقت ىف

 نيعالاو وكمال اوععل ا

 رصحلا قيرطب (بنذ
 )ب رغلامللك ف درعا " نم)

 (ىءمولاق)ا يفوت ىأ

 (ابنذك مزال ىأك نع

 هعضب مولايشك نع عضوىأ
 ىدوادلا لاقإابنذ ناكل
 || ىئىأ(ةمركت اهنا ىور
 ةمدقلاك مااكملالوأ

 مهضعبل ىأ( ه|نذاام ام ممم ع تنل ذاف]هخ 1 قاكملىأ (ىلاعت هللا ا 4

 ءاشناهناام_هو(نبرعأ ىن)ىلاعت هّللاهريخ ىأ ( اريخم ناك لب أ امك راة+ مه "5 كر راك نان ع الضف

 هيلعىلاعت هنا ىلص (هلزاكدةو) فا هللا نمءامل اعلا ىأ(اولاق) طق نذايلءاشناو فات !اىفمهنذأ

 |. را اكداهتجنالا قدا نذهنال تسانمهلا ىربام (ءاشام لعفي نا) لاوحأ عمت نمر عك لستو
 قري ناو تبناعمهنالراكسا (فيك )همك نيس ىحو نم م( ئث 8 .ةهبلعلرأا :اامق)ل اوصالا

 (مهنم تش نا نذاف) ةصقلا هذهىف (هلىلاعتهللالاقدقو) هراكسأ ٠ نكمعالو هد .5نكامال» ىشر 2

 ىلاعت هللا هرعأ يك (مهنذأام !ة]ربخم سو هياعملاعت هللا ىلص هنا قف < رص ةششاابهقلعتو رمالا اذهو

 مهرثامضن مرت ساوهورسأاعوأ مهرمأ ن مهيلع قحخامىأ(مه رس نمهيلع اطرملا_؛هللادملعأ)

 هملعا(و) هفالغناورملودوعقلاب مزج اودعقل)هنعفاخلاودوعقلاف (مهن ذاب وهو

 نممهونكمفنذالان لا سيلك ةاالورز وال(ج ديل ”الاهذ_هىف هيلا هاحوأ اع

 8 هب ”الاءذ_هىف (اذههاة عسل و) هلوق وعن .كلذمىلا راشأو بن ذلا رفع ىدعت رمتشااهئالاقع هلوقر هال

 قدر واماهتمرخأ ناعما( لب :( روه-ثملا» اتم اك ةنتاملاوةدكتتا اوما كرثو رتسىأ(رف رقغ ندا

 ىلع نءىباسنلاو ىذمرتلا اودوادونأءاورثب :دحىف (مل_دوهي العملات هبا ىلص ءلالاواك) ثد دحلا

 لكي ةقد_صنعك هللا ةع) لاقل وهيلعىلاعت هللا ىلص هنا هنعىلاءث هللا ىذرو ههج وهللامرك

 ىيقرلاو لل اةاكزك- !تومعدقءالوههاور ىذلاناالا ث 1 4 |ةيقرلاةقدصاوثا 4 (قيقرلاو

 ىلعفتأل لاتنهلوق عفدنافاصعلا هل رس ,ال هل مهو هيلع فةورخ آلي هأو رهنبادجر خصملاو

 هانعمو ة_علا ن وكي ىح طق ىلع بحت قيقرلاو ليلا ةاكز نال( اق مهيباع بحت لو )باو رلاهزه
 قيقرلاو ل. اةاكز ىأ(كلذ كمزاي :ل)هنا ىعملاف(ىأ) انه ةهزالدبوةع كرثهناركبوجولا طاّقسا
 نعالانوكيالوغعلالوةبامعاو) ىريثقلا ىأ(لاق)ىلاعتهتلادجر (ى ريشقلل) و زعم( هو و)
 مدسعك مهمالك ىف هدراولا «يناعمىلعفيف(برعلا مالك فرعبالز «)ف راعتمر وه موهاك(بنذ

 رودته-بلعو كرتلاوقعلا ىنعمل_صأوبرعلا عصف مالك قدراولاش» دحلا ىفهتعمت ىذلا موزللا

 ىعمولات)ا لرتةاك رلا م دعو هيل هباقعلا رت ءأ ذلاوةعقهيسانام ماش ملك م ةمسك د ه.ناعم

 نمل اعتدت هخر(ىدوادلالاق) نذالا نمهتلعقام. ة(ابث 1-5 هز 1 الاءذهرف كن ا

 داك هقازء(ةمر 1 :اك) ل :غهسلااقعىلاعت هلوةىأ(اهنا ىور) ه* هجرت مدقنو ثيدحلا ةعأ

 حاذقت اوه «لاق)امدوحت (و) مالكلاهنأدسامي 1 واممظعت ىأم تدادلا ودال-صا| هيلعديدت

 مالاكلا ا نوأدسة« :اعدةلجىه(لَز ره كا دلصا لتن), .اتكلرأ 3 هر وعقو (مالك

 وهو دحاوامهاشغم لد .هلبقام بي رقوهو مهتابتاك ىف ل درتلا لهأ ةداعو هو هنو طاخن 1امار 1

 تبيلاسأ ىلعءاحنآر ءااو هلع اعدلل ق>”سههعام تانهثأ اكىددعابك ك1 اوعدتدر والا ةءاطالم

 ٠ رخأ ل يق( ”لافاعءانعمنا ىدنقرمسلا ىحو) بطاخنما رك اعد كت ةرئاعد ةلجىهةبرعلا مالك

 لاقسغا رلانالم_هةلاءوس نم ىهو:داملاف اطاةهنأ اك و ىعمواظةلرخ . ال٠ نءامهد>ادعماهفعضل

 اع و هاقعلاة.ل_دالاىف دعت مهنال كو رك هلوعقمو ه:عهق ةرصو تذل زاهدصقك:ءتوقع

 هذهفىهتناداز رعشلاو تننلا اهعوةمالسلاوةيوةعلا كرت ىأةبقاعلاووفعلا كلأسا» اعدلا ىف مفوقو

 هللا كاوقى هءءاعدلل ك:ءف لك نع لات ىحدتلا ككلاوق انعم ناكامأر اءاعدلا| يدصقاذاتلهلا

 (هللا 3 زعأو هللا كحاصأ ل ثم) ما ركالهأنمن روكي نأ( مالاك حاتف:داوه ىم لاق)ةم ركنا تا رو

 ا ةيفوص ةيفخةتك:هيفو:افاعملا نم( هللا كافاعمانعمنا ىدنقر مسا ىدو)ءامظعاار ؟اسوأ# ارمالاوأ ]وليل اراطخخ

 ىعس ناربغ نم ومشت اماعنةءانمانمآو (مدقتمريغ)انعاذخ آوانب وانك ةياكب نوكس جت فاو



 رح ”الاديرب هنباوامندلا صرع نودي رث صرالا فن ىح عب( نيش "الا ىرسأ هلث وكي نا ىذل ناكامر دب ىداسأ ىف :٠ هأوقأم أو 7

 ةالصلا هيلع لاف ىراسالاب «”ىحردب موهناك ااهناىكور ظءبادع متذ خأ ا 51 قبس هللا نمسا هك الوأ م مكر رع أَو

 ءادخم ممم و مهياعيوتي :ناهّللا لءلمهبنأتساو مهقبثسا كله أوك هوةهللالوسر ايركب وأ لاقذءالوهىف كولو ةاممالدلاو

 هيلعىلاعت هللا ىلص هللا لوسر تكس ةمهةانعأبرضتلمهمدق كوجرخأو كود كهللالو براي رعلاََو راقكل ا ىلع ةوقانل نود

 رذن , اليرلاقحون ل م هرعابشااة مو محر روم غن :افىاصعن مو ىنمهنافىعبت نذل ات هاربا ل ثمر 5 ,انااب كلش منالاقمت لبو
 دغلان اك ام !ءتاقامو لور كبوبأ لافام 0 ملسوهيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر ىو هذرع لاقارايد نيرذ لانمضرالا ل

 طقسفهركرام ديما نعد جاندوعو ىو عر هنا ىرمو 1 مذ د رمنوكال ىوةلانال

 اسد 35 كرع أو هللا ك حا صاب هرهس سقت ىلع ضرت»د الو ذه ىلع ضرتعل فب كر ةعللا دعاس الهنا لدقأم

 اموت تعا (دن كا سأىق١ 'مهاعرئاغصااز وجن«هءلدة_ساىذلاىلا هن هللأ لوةىأ(هلوقاماو)

 رد ثم .فشورووسلادو للك هب 5ثعقو ل - كم مسا رد ءفورخموهو ريسعأ عج ىراسأو

 رامكن نمرسأ ل_سوهيل ع ىل اعت هللأ ىل- ص َناكواهناكم ماهي ىهسمت ارث ءاهم رقتحا ىذلاوهو سن رقنبا

 4-  .اءىلاعت هبا ىل_صدهللالوسر رامةسافريسلا قلصت اكل يقعو ساعلاك الحر نيعيسوحن سد رق

 3 وشافعضتثموأث ؟ ِء رةطظداهلق هناف ورم هك مهل نقب هس ة:ءىلاعت هبا ىدردرع :راشافةبادصلا مويقلسو

 مع زويا لعل مهفالطابن و اهبىوقثنهيدفم- مذ خأت هزعىلا هن هللا ىذر ركوب ألاقو نيل 9

 نا ىن!ناكام) م-يغهللا لزنانهب لعو هيأر بويل ءىلاعت هللا ىل_ص هللا لو راس عاف الذدعب

 لاةياذاوريسالاههدشدري_سهلصأو رسالا نملوعقم ىنغع ل رعقريسأالاو ( نيتي" الانعرسأ هل نوح
 ناك أمد ضرالا قف ناكم مهو نعمل ءةوىلثقلارثك ى مرالاو 3 رشا ىعموةلجءذخأ اذاهرسأب هد

 لهل ا نال الاوز الد ا هند قاناك نب .دن الو قمل 2 :دكءأح ::نوكلاوإ

 لي وط* الة>احالؤو ةرسافتلاو ربسلا قهر وهشعةي ْضَمْلا هذ هوهيلع هللا هنت اعتنذهئادعأن موتك لا

 ترد_صةرصءمولإ وهيا عهنلا ىلص (هإبنذمازلا )نيل: ١: الكرك ذامنق :ىأ(< تنم )اهدإلا

 هللاه] ه> ىأ (هبرم خام نادي د كء د نام( لد )اهب لدن ااهموهب اكهلز ز2 لىتااةيدفلاراد مخ ايهم

 (لاق)ل+وزع هن مك هل موتيقبر (ءا ةدنالار اس ند هن ه)+(لذ :و) هلا ءركتهصئاص+نمىلاغث

 كلذ_خأ لجأ نم ههتصص_+خىذلا 2 50 2 ناكام] وهي راع ىلا عت ثلا ىلص هم دنا

 و)لتةلاوعا دل نيبعيز ؟ هللا لري شلل اهئاف ل غقفلا- ||ءا هدنالا ع نه ىزل هنرسأن يدق

 ثد 41 ىف( ملسوهيلعىلاعت هللا صل افك ) هويه هامهل بة ىذان 1 71 ىلاهصئاص+ نمدريظت

 ىنل ناك امهانعم لوب هيل دت-.ملاو ( ىلع ةىنل كلو مناغملاىورو و( متانغلا ل تا>أ) عيدصلا
 هجر فصلا هللا هعرم *ااةئلاخ هم ةقه:ردءاد ءأل ف "رك ل ءادذلاذخأ ءلرعخالو تناالالصأ

 نءمل-سو هيلع ىلاة) هللا ىلص هل بة نأك نه دال 1 ل ل ىتد !ذ ههانعم دل لاةىل اعتهّا

 1 الا هلل < موهيف هلنذأ نممهنمو عا 0 نيل الاخ ل هم ممنيد مد ىلءءاينثالا

 أ ىو اميفتافرمصتلا |وهيلعىلاعت هللا ىلص هن اكو“ ةر#رانءامسلا نمهيلع لرش تناكذمتا دغلا نم

 هللالو_سراذافتّد>

 مسو<يلعىلاعت هللا ىلَص

 تاقةنايكس ركبوأو

 نمىقريخأ هللالوسراب

 تدجوناف يكس ئثىأ
 د>أ ناو تدك ءاكب

 ناك وا ب
 ىقكباحأىل_ءىبا
 دقلو ءادفلامهذخأ
 مهاد ع ىلعصرع

 ةرح-ْكلا هذه نم ىقدأ

 هنمةدرق ةرجثاراشأ
 ناك ام ىلاعت هلال زنأو
 ىرسأ هلوقودت الا ىذل

 ىلع: للم ريسأ عج

 نخني ىح هلوقو لينقو
 3 لابي ىأ ضرالا ىف
 هرك ذ نيكرشملا لكتف

 ةيضقل ا!لصاح و ىوغملا

 رهظمناك قددصلان ا

 ى.دعو مهاربأك لانا

 هلوةقماللاامويلع
 لدابعم هان مهبذعتنا

 ثنأكناف مهرقغتناو
 فورافلاو مكحازي زعلا

 لايكلار يعظم مال!اوهالصلاهيلعد ان دن ناكو مهلاومأ ىلع سمطاانبر هلوق ىفمال لا امياع ىسوموح ودك لالا رهظمناك

 نهباتك 9 ىلاعت وهناحمس هلوق قو قدم" !!ىلعنآر لا لزناضنأه قم .طىلعو قددصلالوةىلا لام اذ لات! هيلع باغ هناالا

 تءدرعاذاف ىف قمع ةوشلاىلو هللاوتبلءةياو رىفو ىضغىتجرتق.س ىبنالام جا ااو ىد .دقلا ثيدحملا ىف هلوقىلاءايا قسمنا

 مشلام 87 (هيصخام نايب هيف ل» مل_بوهيلعيلا هن هللا ىل-ص ىنذال ب :ذ)م اًرلا ليلد سدلفىورب و( مارل !هيقسدلف هل مدةناس

 لايك( ريغ ىنل اذهناك املا ر كت وانانءما او هلاميظ عت (لاقدن' اك-ف)م مالار ؟اسنيب نمهثمأو (هاب دنالار ثاس نب ع نملضأو)

 ىلععاحلاتفوماتلا مضد لكل ىو ر(ىلبةىنل كتل مئانغلا فتاح مال اوةالصا اهم اعلانك )كولو كردقةعكرو كالضو

 ىلءالانهشا>|ةءسانل ىلوالاو هل ءافلاءان ىلع امنا م. كوعاتلا عتب :لوهخما ءاّذن



 ىلع تلاع ؛رعهشلاو كلاهراتت ىأةرخ" الادب « رب هللاو ىأ(ه «' الا) هنو رأ“ 1 ا را ارا سمان قنا

 ىوربو(دارأن م) با ءلابدا رملاو( ب اطءاب)دوصقملا ىأءايلاديدشتو نوناار مساك( ىن :هملا لليق)ههكحو هردقوهئاضق ىف مكحم رمأ
 ايندلا ضرعل هضرغد ردو ) بابلا اذهىف مالسالا لها ةوقةزعلال ب اصالا نمىأ(مهنمكلذلدارأن !باط#ا,نوذلا عتب ىولملا

 اودارأ اوناك اا اذه عمو نينموتا اءافعض ضع مهوه_غنل( امرا هكا و)هريغدي ربآل ىأ(هدحو) لاو زلاددص قىذلا

 وهو ثيد_هلا نال هلا هجر ىدصللا هلاقام ىلع ددامةم" الا ىف سدا لي ةهناالاءاش فيك تاقدصلا 0 0 0 | طاب مالا هيلع ىسيعلاناكايندلا لرانملاةف اضالايىفدأماقمهنكل ١م. ىقعلا ىلءاهباونيم:سلايثدلا
 ذوخاملامهنال متانغلا ىعمىءادغلان الوقت ناكلوهنعىلاعتهّللا ىذر رباع نحيضفلاقّيورت 0 2-0-0 0
 باّعلا ىزارلل نمعد رالالث اسلاقو له , والا اف دي ئمهناىلاةراشا ثيدحلا فورك ا 0 7 0

 0 ال دثاحىفىتارعلالاقو هناكالا فوءيلعللا «ت هللا ىلص هضوفامىكلوالا باب : ا 5 6 نمهناالولو عامطاالاءطقءاذ_فغلا ءلرتوناخثالا تةولا كلذ ىف لضفالا نالىلوالا هكرت ىلع ا:هعقوأ| راعالو ل-وهملعىلاعت
 نا 1ك د ركب وأو و هورس هءلعىلاعتهللا لص هيلع ل + ةهنعىلا «:هللا ىذر رعناثيدحلا ىف عقو ملا نك 0

 ىلوالاو ةرج_ثااهذه نمىفدأ ك موب اذ عىلع ضرءملسوهيلعملاعت هلا لصلاة مكي املاقوؤ

 اذ ملدتاوللب ؛بجاولا ىف عقي ىلوالا ىف عقب ةياكداوتجالا نالدرا >ضال4- .كدوفتلوهكرتةباذءال

 قدابتحالا هل ضوؤقهنأي اوصلافه-سقن دامت<اهق :ىنةكر ل هنالدعد مبوجولا سس” ارم ىلعأ هنا ىلع

 هناةئاومئىدحأ نهوهوة>اصملاوهناكو ءلتقلاهنعهللا ىذ درر ع ىو :انهرادك اله ضو: ىراسالارعأ

 ىقهده> لذا جلس وهيلعىلاعتهللا لص ىذلاذ+او ود ل و رعصاخةةحاصللدو و !لائةباحصلادبتجاو

 هذهجلذبب ناقءلاسج ومن م4->ور#ىلاذعن ودك موةباذ_ءرماميفلاقاذلورحأ هذ هدابتحا

 ةمدعلا نمل سوه !ءىلاعت هلا ىلصهماتابامودن" الا رهاظ نمد ع-جوملعلالوحف بهذا ذه لاو

 1 4 ا ضر ءنودبرت هلوق ىف :ءءا ةليقناف) ف نصل اهراتخاا.«ندحأوأ ادحنس>وهو ىبتنا

 كلذك ناكوا هنابإ_سوهيلعىلا»" هللا ىلصهب ص“ ةارعأ هنا نمدرا دخاام ىلعدراولاوس( هنأ الاامثدلا

 راكع ل يرش + الن اق ضرعو حت ١! داع لام وداد فا ادع اوحدجر مهنا نمرك ذامعهيلع ب 'وعام

 نوديرت هلوةىف (باطخلاب) دوصقلا ىأءايلادبدثةونونلارع بك( ىنعملا)هنعساوحلا ىف (ليق)هيلا
 ضح>ئ:وصل+خىأ(در هوا ةعقاولا نب ,مرمغا4لاةءاحصل | نم 211111111 1 نأ)

 ىأ(د- >و )سنحت صرعل انيبوهندب ونيثلم هك( ل صرعلا د تا نتمل ها

 دارملا سلول هلانيا مذاب (اهنسراثك_.الآو) ل. اسلدك وثموهوةرخ"الا باو دصقنعادرقنم
 مالو معلارسكب (ةيلعالو)لرظنلا نعد سفن فرشا (لسوهيلعىلاعتهللاىفصينلا) باطلا /اذهب
 راك ىأ (هءاأ) مج مسا هنأ ل- مقو ةيدصو ىصو ى ه5 عج ةينفك ىلع عجيل ”تءاراهدعبةنك 5

 ىلاعت هللا ىل.ص هناىقا ارقلاهر را متملعدتو َة ةهقولاررض>نمئامهريغو رعوركبىف' اكةياحصلا

 ىوراالونف سدا ناطلا نوكدنأ أمم قيقحتااوههناوالصأ انهايطاختالو ا: اعمل م

 ّظ تازث) حلا نودي رتدبآ ىأ(اهنا ةلادضلا- نءعئوردق )ىلا |بارضا( لب ) لاق هلورن بد ىف

 ضعد ىأ (سان الذ تافردب موي نوكرشملاءزهنانيح) كلوا ار لولا دربألا :ءادعلاربخرش سا

 ىلع لا 5و

 ىأ ة هيدصو ىصل“ 2
 مهفءاشو : ومهقارشا

 د وعسم نب |لاوانه نمو

 نمادحأنطأنك أ/و

 هللا ىل_صىنلا بادأ

 ع ؟ ل_بوهياعملاعت 9

 هود ل“ ى->ايثدلا

 دب رم نَ- متم ىلاعت

 ديرب نممكفهوايندلا
 موس كر رخ الا

 ىلاعت هلباهجر ىلعشلا

 هللادب رب نم نءافدآ لاق
 ناجل تاس
 ديرب قافلس ناتزابعلا

 هللاديرب نمو هةر" الا

 8 : ربهللاو ىلاعت هلوقل

 ةراشألان |دب وم ومرح ” الإ

 ىلاعتو هناحيسهن كف
 هللاديري نم ناو,
 ىقانملب ؛ مك-خم سدل و45

 هند الغم ةمدارت نأ اك هللا دمعت نايهتعريعملا ناس>الا ماقم ىف امم ىقرخ ةتسموهةأءةعو هأهأ د

 5 مازحا ثدلا مهضعدلوقىنعماذهو ىرخأ ىلا الواي: دىلار طم ديالاث ايقانانرمغ نعام قو اوس عام ردم كلو الو

 نويلعو هليلاةنحلالهأر ؟!مالاوةالصلاهيلع هلوق لت اذهو هللا ل هأ ىلءنامارحامهواايندلا لأ ىلع مارسةرخ" الاودرح ”الا

 (باسلابسانلا لةةشاوردب مون نوكرشملا مز همنا نيدتازناهنا كاحضلا نءىوردقلب) باوصلاب ملء أ ىلاعت هّللاو بابلالا ىلوال

 ب ودل ١ وحالسا ١ نمليشقل ايل عام رهو نبدحتفي

 دقوةعمامو هسأمل نمل. عل ٠6 نمذ-خوت ىأبلتسا !امنيدحو قم مالو همهم نيس (باسلاب) مهم

 ها سس جل جا ا م ا بجو بج رج بج جه جي



 طوقا حولل اىفبوةكمىأ(باتك الو ىلاعتلاقمث)م-ماغب و( ٌودعلامهياع) ركي ىأءاطلا يسكب (ىفطعي نارع ىدخىح)

 اها رثالاب مالا قدور دل اىفىأ(قبسللانم) ظوحاملاءاضقلا ىف ك-وأ

 عجو)ةغللا بّتك ضه:ىف(مكابل سلال ةماعلا تمساذإو لابحهنمذخ:.ةرجشاضبأ بالا هولصف

 نا) نيمل لا ىلعف ان ىأهنع ىلا عتللا ىذ ر( رع ىثخىتح) لغتشاب العم (لاتقلانعمئانغلا

 ىلع عقي ٌودعل اواو مزهنانيذلا ( ٌودعلا) ر كذا ءنيلو خلا لع ىأ (مديلع) اراك عجرب ىأ(فطعن

 0 اتمث) كلذب ىردأ هنعىلاعت هللا ىذر رعواذه ل ثءيظعررذركاسعلا ف عقياما ريشك وهريغو دحاولا

 دارا نايبمد_هنوةيضقلاهذ هىلع مدقت(ىبنسمهّللان مباتكالول) ةصقلاو هنآ الاهذ هيف (ىلاعتهّلا
 ََك ) اهانعملةذ)اّممدارملاو (هن*الا) هذه (ىنعمىف نورسفملا فاةخاو) اضن ىتا وانه باتاكءلاب

 ىلا ع هللا ن مئأ( ىنم قم هناالول) بلاط ىلأ ني ىلعنب نب_سحلا نب ىلع نيد < هلاقام ىريطل | هلقن

 متي ذعل)ءادفد أم رخو( ىهنل ادعبالاادح[ب د عأ ال ىفا) !سوهيلعىلا هن هللا ىلص هيدنل هاحوأ اميق

 هّللارك> تانك ايد | اراافياذعلاهتفلا>عقدتساام هرحم هنع اممم ناكول هنالءادغلاذخأ نم تل «فام ىلع

 هنال(ةي_صعم)مهتي دف ىأ(ىرسالارمأن وكينأ) عنعو(ىثي) ريسفتا !(اذهق)هردقو همثتكىذلا
 اول: اوحنل ةصصةع هي الاهذهن وكس ريسقتلا اذ_هىلعو رمال هنأ الاف ليادالفمرك لو هنعهنم

 منااالول) هن الاءذ_هنمدارملا( ىندملاليقو) فدصملاهركذام ىلع ضارتعالل«+والفنيكرعشملا

 هن) ميفختسا ىأ(متجو*تاف) ماكحالا ذهن مهنمضتاعناسمالابالا ب اذعلا عنمالباتكلاتاذ
 اذهوةيدقلا نماهمكح قوهامو (مئانغلا)؟ ذخأ( ىلع منه 'وعل) ةدداوتلا مدعو وفعلا ىأ(حةصلا

 لهفةمجعمىازب (دازي و) ىقايسا!مهوناك لصاحلا لي_طدت هيف سلو هريسغتىفةيطغنياءاكح
 نينموتم تنك امالول) ىنعملاهرب رقتىف(ل اتي ناب)احاضب او (انايب 5 اريسفت لوقلااذه):دانزلا نملوهد#

 (مئانغلام_فتلحأ نم متنكو) هلوةودب ردصمامو ماكحالانمهئامة-ةيقحوهتقيقت (نآرقلاب

 نيئلمهملا 0 ادل اونيعل اوةيقوفل اءال |حتقب (ىد_تت نمسقوءاممتيقوعل) هل-ءقامىله«فوطعم

 مد-ةتاوأ لزالا فهمدةلهقشو نآرقلا ىعءاذهىلعر اثك-لاو صام لَءةىفلالا لبق هلادةددشملا
 هيفا ل>أو ماكحالا نمهيفامو نآرةلا لزنأ هللا ن االول هناء صاحو هر دقو همتكى ذلا هللا ك> وأ ل زنام

 اود_ءتودودحلا اوزواتتا1 ممال |نم لبق نم بقوعاك باقعلا كب ل->أ وباذعلا 5 .1مئانغلا

 ممالا ىلع قي_ضائم مولع قيض: لمه هل حا عمهيلعنانتماو 7 رست اماوهوهنعىلاعت هللا مهأ مام

 هناهذعىلاعت هنبا ىخر:ربرهىلأن عدوادونأ ىوردةو سلسل ١ مئانغلابلغتشا نا عدرو هوأ ةقباسلا

 ل-الةمينغلا نال هوهياءىلاعت هللا ىلصهّللالوسر لاقت مئاذغلا ىلا سانلا لجعتر ديمون اكأسأ
 |ماكافءامسلا ن مران تان اهوعجةمينغلا اوم:غاذاهباخكأو ىنل |ناكوكريغءوجولاد وسدحال

 حرشلا ىف عقو ونسح حي لاهو ىذ مرئلاهجرخأو يدي الا ى بس هللا نم باك الول ىلاعت هللا لزق
 (لقو) ريدتلامدعن مة شان ماقملاراغ سا سمالا ويقام عماذه فاش كل! ىنام ىلعةذخاومانهد. دحلا
 ا (اهنا) ةمايقلا مونى !ناكوهام لك ه-.ةبتكىذلا(طظوفلا حوالا) ؤلزالا ( ىف قمهناالول) هانم
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 اك مامالا هلدطرش ناوأاقاطم ل :اتلاوأ ةمينغلا ف هل نمهقحت-س نممفاوةلتخاوءاوةقلا هب

 فاثخافةخسن ىفو(فاتخاو)
 ىفعمىف نورسسغملا)

 اهاتغمل يقف ةنالا

 اىفىأ(ىنمقبسهناالول
 ةخسن ىفو (ىفا) لزالا

 ادح[بذءأال) نا

 متبذعل ىلملادبالا

 ضرفلابقلعت/اذسمف
 قو (قنب) ريدقتلاو
 نأ) ىنيهلكاذ هفةخسن

 ىرسالا رمأ نو

 ماسقمى ىأ(ةيصعم

 زريرحقتلاو ىرقحتلا

 الو ىتعملا ليقو)
 وهو نآرقلاب منايا

 ىأ (قباسلاباتكلا
 ةبسر مدقماوأ ميدقلا
 اثاكلا نم هري غىلع

 هنّميجوتساف) ق>اللا
 صارعالاىأ (حفصلا

 5 رايثخا نعوقعلاو

 متبقوعل) ضارسعالا
 اهذدخأ ىأ (مئانغلا ىلع

 وألا بحال عيج ّ

 ليمكتن م غارقلا لبق
 ند-2'ن واكمل لاتقلا

 تارعالا بسحب يااا
 مظ ع رانك ناءاالول

 اميؤ م قيسناثلا

 مل نامزلا نم ىذدم

 ل جال لب مسا ىف
 مثانعلا نب متد-خأام

 ءظعب ادع ةيويثدلا
 3 0 1 ا اا 2622622975971 2762767676776ئ22222ئ22 2222252222255 2252 يل

 امالولى :رخآ ىقواموأة>س ىف و (الوللاقبب ناب)اناه ربوا اريسعت ىأ(انامب وارتسعت لوقلا ادهدادرب و4 ورخالالاوهالا ىلع ل مهم

 نايصعلا فدا نعز راحت ىأ (ىدعت نمتق «وءاك تبةوعل) نامْرأ |لمةةسمىف(مئانغلا م تلحأ نم ممنكو نآرقلاب ينمو منك)
 مئانغلا ىأ(اهما ظ وفل جوللا ىف ىتبسهناالول) ةي"الا ينءمىأ(لدقو)



 علاعت شالاق) هلءذاميق :(صعب مله ل-أ ام ل_عف ن منال) ةومشو كسرمغ نم(ه صعملاوبنذلا قئيهلك اًذهكم ءةوعل م !لالح]

 هع 0 مهلا نعب ؛ىأ (كلذ قريخدق مالكا وةالصلاهي اعناك لد ؛ليقوإصلاخ أ (ابيطالالح عمها اراكيو

 ئارىلا لاموني >ثلار واشةنيماكس -ءاد_>أرا تخاف هبا كرب ث م نيرعالارس أر ات نأ هتداعز مناكمال_لاوةالصلا
 نءئوردقو)ل ' اأقلام' "الا نازولاوحالا نس>فلاز لاف اراوذ ةماردت تارمأع كو لاقملا امها أو لاملا قام واننا

 ىراسالا كب ,ادكأرب خلاقذلسوهد لع ىلاعت هللا ىلص ى :لاىلاردمونمالسلاو وةالصلاهم لعلي رمجءاح لاقهنعىلاهت هللا ىذر ىلع

 هو رغم ا لاق ىأ(ليقملاماعلا ىفمهنمل-ةقينأىلع)نوكذ )م ءادٌّقلا او اواثناو)ا مةرافكلا ل دة ىأ (لّدعلا اواشْنآ

 ىأ (اولاقن]مهددع ف ىأ (مهلثم)دح
 ايسر 252222ئ2ئ سر بببببببببببببب

 ريساغتلا فر وك ذ1|(اذهف)اهذ أ ىلع( متدتوعل)اويقفرصصتلاو امعافتنالا( مكللالح)مئانغلا ىأ
 ءادقلاراثف نآت صالاب

 م6د-ع (انملتت روبل :و)

 لثقك( ادهش نولكن د

 نوعبسن دحأ مويمإغم
 لاق ردب ىراسأ ددغ

 ادح لككتم ُْتد دا

 هيلع لدنام4_ةفلاخغ

 حصالو ل.زنتلا رهال

 رمأ ف 7-5 داحالا ن-<

 ذ-بخأ ناردب ىراسأ

 هرأرابأر َناكءادفلا
 ءلانهناكولو اوبتوغف
 مل ىوامس ىحوب ريت
 مييلع ةدداعملا هح ودي

 ميل اىلاعت هللا لرغأدقو
 هل نوكي ْنأ ىنل ناك ام
 باذع هلوقىلا ىرسأ
 ل , تيحأو ميدظع

 ثيدتم اند ةافانم

 ربيختلاناكلذو د" الاو

 ىلعدراو ثيدحا
 ناحتمالاورا خال ليج
 هداتع ندع نأهللو

 نب رمأنييهبادكأو لس وهيلع ىلا هذ هبا ىلص ىنلا ن>ما هناح به هلعل اوءاشامت

 ام

 (صعنمل) ه4وج وام ىلع( هال>املهذنمنال) ردي ىرسابهلهفاميث (ةيضعملاوسئذلا قني)ءاك

 ١ رصوه اسوم نيلعرث اعصلازب و2 ىلعاريفرك ذ لد رد صامدعب و ىلاعت هللا

 ىدعاواك- ة(ابي طلال ان نءمىأ( ممن دءاماواك_ ةىلاع" هللالاق) هلوقبهيلاراشأام هل>- ىف

 نييلدتساو عانت 5 نهرب غءىلع هثءلغو هترثكع !هرك ذدلك الاصوص+دارملا سلو هناوعقتنا

 هيلع ب ب وجولاهيقلصالان ابل اًعلاو ردك الاهيلعو ةحاب )الر ظحلا د_ةيدراولارمالا نأ ىلع

 َ ١ مناتك الولهلوق ىف ىماقلاه عمت :فاشاكلاىفو لوصالا ف ل-صف

 ءايئانغلا لع لعل بوه يل عىلاعتهنلا ىل_صدنا ىضتتقي هناب<ي اع ضرتءاوهيدقلا كل لح نأن مهلبا

 ايلاطالاد- لحب رد لو هل هاك هملع ا_هدديف صغر والذ ىلع مدا هنارهاظلاو رديلا تهذ يح

 ةيدقلا لدي هملعةمي :ءلا لدهملعب نممزأي الهناف هم مهو و هو شل رقريعد خا 1كلذالولو ةمين علل

 لول ىجعملا نالدراو ريغوهوؤملا ضو فحملا وللا ق قسما الولء لوى عددر وأدةواهمكح قتناكناو
 َْق ةريخ2ق) سو هيلع ىل اعت هللا ىلص(ناك لنلدق و)لماتكهيدغلا لح ىذتقب وهوةمينغلا 5ل لت

 امهؤاكب نكل هفالخىلوالا ناك هلل يقاهذخ أ املفم اتق ىفو ىرعالان م هيدغلاذخأ قىأ (كلذ
 كلذف رينا لفل دن( ولم دقت كدابايمهنع باّذعلاوند توه لعىلاعتهلا لهي او وقداسلا

 ىذا اىلا) م ال_كاوةال_صلاهيلع(لي « ريح ءاحل اق )هنأ «فعىلاعت ”هللا ىذر (ىلعنءىو ردق )هنا

 ااشن اول تقلا ؤاشنا) ردي (ىراسالا فكي ءادحأربخ لاق رديمونل_توهيلعىاعت هللا ىلص
 هذهىلد ىلاةجس لاو (ليعملا ماعلا مهتم لاقي نأ ىلع) ممملاسملاو هن ةهيدعلاد_-2أىأ (ءادفلا

 مهددغب ىأ (م-هاثم) ةناحصلا٠ نمىل-ت ةيذقلا اوذخأن ا م-ماعردق هللانا قاديسدلا

 لسيلد) هاكروكذلا(اذهو)ةداو_كافةبغرمولشم (انم لتقي وءادفلا) راتخن (اولقف)
 هر :وحىأ ) -ف :م4نذأامالا) ة هي د_ٌفةلاذخأ٠ نهردد .ةءةوىق (اولع- 3 ماواننانامةكىلع

 هللالو_تر مهراشتسا نيذل!ةباحصلا صعب ىأ (مهضعنكل) ةنصقغمالو تند 0

 دا متحاب لمعلا نود دغلا نم (نيهجولا فءضألا لام) كلذ ىف لوهي لا هللا ىل.ص

 ناك است)لوصالا لهأهح# اكلسوهيلعملا عن هللا ىلص هنرمم كب ت2 هب ,ا>صلان مز وكدا مةجالاوهنم

 الا)

 ونرفع ىأ ع ةرلان( ءادقأ ا)قردصل امممومهر وه

 لم رتودوأ هاد ءالا لق ن مىلاعت هللا قصر فاففنو را هلل-ه كلذ مالا اوةالصلاهدلع لب ريجلزناوءادغلاو لتقل

 باولا قر هظالاو كلانها 0 ع ا 00 لاو رات اامانءادقلالومقنملجاعلا ضازعالا
 0 را ثلذفاضر مها هادف راتخان ماركا هءادكأ ضءدالوأر واش مال_ااوةالصلا هيلعهنال اتي نأب اوصل. لعأ هللاو
 ثنو رياصإ مهم نيعس نوكوءادقلارام ا ماوأءا حالا ا رح ل ريخ مث اقم كلذ ىف اوبتوعق

 هدمه نذأامالا اولع فيل مهناو)» اا ةمىأ(هاناةاسة دك ىلع اداذهو)ءاضقلاهب ىذموملقا اه. ىرحاماو رات ائواذهك

 ناكام) هنأريفا+ هاوةأوه اكن او رمالاسقن :ىفاكأ(نب «وجولا ىف« ضأ ىلا لام مهضمد ناكمأ



 ىأ(كلذ ىلعأو .ثوغق) هلذقامريهتلاك(لخقلاو) وذ غلا ىف لكل اريثك و هو( ناخئالا ن) هري دنع ىأ (هريغملصالا)

 ىقادتيم(مال_ءاوةالصلاهياع هلوكو ىريطلاراثأ) لي والا (اذهو ف ىلاو) نيذلارعأ ىف نيد تعم مهجوكسل (نتبنذمالو أضع

 76 ءامسلا نملزنول)ة هقلاهذهىفةخسنىفو(ةيضقلاهذهىف) مالكلا
 يسلملي ب بببسسسس  مس

 زءاوهىذلا( لة ةلاوناخنالا نم) هلوقبهننب و ىل-ةةلاوهو(هريغ)ن يمل ملاو مالسإلال (عاصالا)

 فعضم-2نيدو) عاصالاري_غرايت*|نه(كالذ ىلءاوبتوعف)او ريا لذالااوراثخاف نيهج ولا

 ريغم ولكو) هنعىلاعت هللا ىذر فوراغلا هراّتخااموهو ( مهريغرايتخأب وصو) هيذقلا (مهرايشخا

 ى ريطلاراثأاذ_هوخغىلا و هيف ربحا نااناظهداهت>ا| هيل اءادأام لاقمممالاك نال (نيبن دمالوواصع

 ىقلاكلل هر ظندرحم نمم_مممفوغلانالم_مبباذعلاغوةواوةوخواوخ واسءاوىلاعت هللاهجر
 مالسزللمهيل4يهللا ناءأح 24 هوت ىل عهمععش هل_هذ نم هنعمل اعت هللأ ىكر قيدضصلا ل ؛هلداعلا

 حسب وثعقوامكلذك ناكول هنابا _هىلع ضارغءاالقءءاخ رهللا ىةحدقو ل>< الاف نيدلامهبزعيو

 هذهىف) مل-توهيل عىل اعت هللا ىل <( هل وقو)هتقحتواذه مع :وزغلاهذهىق عةوامو ريسلا علاط نموديدش

 الوؤا هعريغم منأ نمد ررتامىلءدرولا او»نعبا وح( رعالاهنماحنامباذعءامسان ملرت وةصقلا |||

 ىأرو) هنعىلاغتهّللا ىذررعىأر ىأ(هأر بي وصن نم دوك ذملا( اذهىلاةراسا) هناوهو نيم

 باهراو مهسؤرب للا عاقيايةرفكللا ظيغو(نيدلازازعا ىف) هلاقاميفهقفا وىأ (هذخأعذخأ نم
 نوكوايلعلا ىه هلو_سروهّللاةملك نوك-: ناب( هتملكراهظاو) مْدب تعقو ةعقاو لوأ ىف مهب ولإق
 مهل ن كيملاول ةةول غر فكلاةعاءامظعا وناكءارسالا نال هزاذفاو هك الها ىأ (هودعتداياو) ةعئاش ةرهاظ []
 (ابا ذعتبجوةدا ول) مهقالط ومهم دعلاذخ أ وردبى رسأةيضقىأ(ةيضقلاهذهنا و هدعتدو ع

 هتضَنَقا ىذلاباذ هلا نمئأ (هنماحن )ىلاعت هلل رمالاهةغلاخغ اهلعف نباذ علا عوقو تضتتاىأ
 نمل _ةمه_.:ماحن :وىأ (هل-ثمو) اديحصابأ ارد رب وهن ص رب ل4 :عىلاعت هللا ىذ رهنأل / رع)

 عمرك ذلابهصخىأ رعنمعو)ث دحلاىئد روك هزعىلاعت هللا ىذ رذاعم نب ذعسوهو هنأر ىلع نآك
 -.وهيأعىلاعت هللا ىل_ص ىنلالوقلاباوج(مهلتَعي راشأ نم لوأ هنال) هنأر ىلع وناك مم مة ءاسجنا
 مهقانعاب رضراتْحت نا ىرأ نكءلوركب نأ ى أر ىرأ امل اقف باطلا نبااد ىرتام مل سم حمي حصفايك هل
 هل->أ هللا نالىأ (مخهز< )ةيدفلا مهيأ رةلباةمىف(اباذعلالذ ىف مهيلعر دقي مهلا نكل و) ثيدحملا
 م)ىأ(تشولاذ# ريا و)هتح رث تمدقت (ىدوادل الاقو) ةعقاولاهذ-ه (قيساميف)مه ريخو م

 ىنلانانظ؛ نأ ز اجامل دثولو)هري-ةورعدآرام هيف ىذلا ثب د_كاالوردغلاذ_أ نم عنملاتدشي
 طم سم هر مكحام ىلع لي (ليلدالو)هيلعل رانج 1 (هيك صنالاهمكح مشو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 هللا ىل_صديهلا صن وقتلا عقوهناف(هيل ا)ص وقمهللا نم( هيف رمالا لعجالو) هداهتجأب قمت (صن نه)

 قطط اموىلاعت هلوقب (كلذ نعهّللا ههرندق و( هءاوح رمي اهب هيف كلاب دا نذأ 1 ومأ3ق مس وهيلعىلاعت

 ماما(ءال_علا نب ركب ىضاقلا لاقو) ىحو ىحوب ضيوفنا اوداهتءالاو ىو والاوهنا ىوغا نع

 ردب ىرسأ ىف ةلزانلا (هن"الاهذهىف) ملسو هياغىلاعت هللا ىل_ص(هيدنهللارعخأ) مدقت اككلامتهذم
 ك2 يجو

 نموئأ( رعالاهنماحن امياذع

 ررةملارعالا اذ_هىفهعم

 اذه(اذه ىلا ةراشا)

 ةخسن ىئقوري_كاوه

 نم) اذه ناراخا

 ىأد ىأ(هنأر بي وص

 دخأ نم ىأدو) ردع

 ئدلازازعاىف ءهذخامع
 ةداناو هامل راهظاو

 مهئانكا َّىَأ (هودغ

 هل-ضأنممهك الهاو

 هقحىقدروالكالذو

 هللا لص ىزلا هاعد نم

 4و ه-ءاغىلاعت

 اروعد مالسالا زعأ مهللا

 8 صعد ىف درو اك

 ولةيضقلا هذ_هَنا وز

 ئأ(اباذ_عشبج ونشأ

 زبد_ةثلاو ضردقلاب

 (هلثم 9 ردع هتماخن)

 هلوقل_ثفغلاق نمو ىأ

 يلا (رعننعو)

 راشأ ند م لوأ هنال)

 [ضصءيه_عسو(م-انقب

 نك 9 رثالا قدرادحل ١

 مييلع :رد_هبملىلاعت هللا

 الزانىأ(انا دعاذفؤ

 امينماول-

 ئدوادلالاتو 0

 ( قعحتس

 ىنلانا) دحأ نظن ىأل اوهحنا ةغي_صد (نظب نأ زاحاملاض ردىأ(تدن ول د)تدشب مىلوالا(تنشي ( ميختلاىأ (اًذهب ري و

 رج وهج فلاخ هنأاك د(كلذ نءىلاعت هنادهرن دق :وه.5ه.لارعالا لعحال وصن نمل .لدال اوهيذصنالاكمكح سو هيلعىلاعتهللا ىلص

 منا ىبعملا وأمالسالا ماكح انه هريثك هي |اضوددقولب ماك> الا ىند تي نأ مال أ اوةالصااهءلعةلتااور رقاميثمالعالا العلا

 ةي'الاهذهىفهيدنلاعتهللارعخأ) كلاس



 ضام ل ؛(و 0 له 0 ىأ سا قلو اعلا الع انههل4: : امىئاو) ٠ امشالا نم هراثاامىأ (هليوانبا
 هبادصلا اك 7 العلا هوخ آ (ىمرض 4 ربآأ مق ىل- و ىلا سدج نب هللا دمع ةيرمسىق) هراصأضءبادف ىأةاداقملا نم

 باد عنب نآم أصو]) ىو 37 ءمأ نبماشهىلوم ةلهوخةيل هلا نوكسو فاكسلا عفن( نا سك نيمكسحاب)

 ْناوقةمح مام ناس ؟ةلموملاو 1 ا رثم بني هللا دمع نا لعأ (م مياه كلذ ىلا عت هللا تن ٍءاخ)ارثاك تامو رس

ل ةرح 1 نمةيناثلاة:بلا قةرع الا ىداجىفمالكاوةالدلا هياعهثعب لسو هيلع ىلا عدلا ىلصدتلا لوسرةع
 00 رس

 |0001 كو نماقو يدع مهودح اراصنالا نم مهبق سدأ نيرساهملا نمر ليل ةينامدعمثغبيو شيرق ريع دوبل

 7 وهو (,

 ونأو ناوز زمن ةنلعو
 لو عنب ةقي د

 ىأ(هلبتك امقذاو) لتقل !مدعرايمخا ىف: :عىلاعت هللا ىذر ركب ىلأ نمل 5ىذلا هل وانذا)

 مه هلالحا( )مه (مانغلال الحان م)همكحو هملعىف قدبسهللا نم باتك الول هلوةبهز وح و هبكح كرر انواع نأ

 8 هلع ىلاحت هللا بص ىنلا(ناكدق)و اذهلبقمهتلحأ هيدقلا نوكمال في 18 (وءادقلا) ل لاو نابع ندا

 هزلأ لمعهد . رى ) نيكرشملاز «مءادعلا اودخأى أ( وداف)ردبدو ردى( اذه دو | هاو ملسو دكه ليقر ركل

 ريسعلا عمو ف ئاطلا ن م هزان>تي ست رغل ريع رمال (ىمرضحما نيابية للاتف ىلا ش سشح>ج نبا 00 تا

 ىف شح جن هللادسبه

 قوىمتنا َ 1

 0 شح ني هلاأ

 ةليعقةبرسأ أو هللا دمع نبل ذوثوهللا دبع نين اممعو ناسك نب ع لاو ىرضحا هللا دمع نيو رع

 ١ هلقالاددعةغيت>وبأن يعب لو ةثامعبرأوأ ئامثلث اة نمودعلا نول رن سان معويرسلا نم

 ددعنم دالة زا هنارهاظلاودب رسرل> اولا ىلعىاط؛ ىد رواسملا لاقوادعا صف ةعبس_ سو وبألاق و

 هللا ىل_صهتع ىلا دبع تنب ةميمأ همأو ىدسالار م «م ني باب ربا اوه ش>ج هللا دمع, و 2

 ْن رحاهملا نموهو مك ةرالاراد سو هياعلاعت هللا ىلص ى ىهلالوخد لق ىسأ ل سوهيلعىلاعت
 قو هن ةنساعلاةنسمل اقبح رو تناكدم + رسوه فع هللأ ىذ روز لنع نكد ودحابدهةثسأو نيل والا

 ا هّمنمو-هريمأو هرشع ىأ وأني رجاوملانمةينامتهعموةرخ" الا ىداج

 || رهشردب لقد رسسلا تناكو كاذب ىلا هلااعد ناكو دحابم .:ذأوهفنأ عدج مّ هللا 3 عدم فرعي 4 ريا كلا

 ىدتفاو خ- ا تسافني ريسالاو ريعلابةنيدملااومدقت لذون تلفأو مالسالا فريسأ لو اناكو نامثعو || * 0 2 مكسحلا ونين رمل مىل_.:5لوأ ناكف هل دقق ى رضا نب و رعىباحدلا هللا دبعنيدفاو 1 ف 0 ظ ىرت ةىئاطلاو ةكمنتب هلكت نطساوأزن ى>او راق سب !رقريعدصرتيل ثعد و قأ ساهر ثك أوأ 00 :
 هبحا صون اسفك نب اب) هدعن ىذقذقو ارثاك اهبتافةكمل عجروهللا دع ني نأ ةعهمحاص تير 0 7
 ىوم ناسك نب مكن اناانهر وك ذا نالل دق هلو ةبالاوداف هلو ةبةةلهتمهابل وهلا دبع نب نام 5 5 3
 ياعم و 4 ل هرثس ل ةوهمالسا 81 0 0 1 أب مدقأ لف ل سوعيا عىلا «تهّللا ىل صل لوسر ىلع مدقي هعدد | دقملا لاةهقن برش را هلل 6 0 0 00 رمضحلا نب لة دعب دادقملارمسأ ةيرسلا هذهىفرسأ موز ذا ةريخملا نب ,ماشه نح : 0 و
 8 وتلا ب تعلايدارماو شاذ ىلعىلاعت هللا مه و .عنتم تناكولوةيدفلا ذأ[ قةياحعلاو لع ِ 2 3و :
 لمشلهبريعااو نارقالانيباميق لمعمسإ هنالولاعت هنقيلت دالءانعمذ ا ءانعمم زالزعأ زاحمراكنالاو ةكرشلا نمل 1

 ديا طابا ردي لبق ناكو)ةيرسلا كل ءادغلا نم عقوامىأ (كلذخ)ىلوالا فال | نامئعو ةحااورساتساو

 هللا ىلصهنلالوسر ىلع اومدق ىنتح نيريسالاوريعلا اوقاننساف م هز عاف لون تافأو مالسالا فني ريسأ لوأ اناكو 1
 ةكمرىلا عمجرهّللادبءنب نامثعهبحا صو ةنوعم رشي موب ل: فه مالا ن سدو ةنيدللابم اقأو ناسدك نيم كا اف سو هيلع اعت

 الف لاس : رفاك ادق هيق نحن امو لمي رقاكءادفاذهف تدنن رانا هادف لعل ديامهبق داو قاسمأتلاءركذاذك ١ رذاك ا بتامو

 ىميمتلادقاو لتقن يح سحج نيهللادمعهب رس فرسأ نم ناكن اسك نبمك-4ا نارخآل حم قركذهننأر مثل امى ناب وسن
 لوسر ىلع هيانمدقف سو هيلعهتلا ىلص هللا لو سر ىلعمر مدقن هعد هلل ةهقنع برضانريهأداراف لاقدا دما هرسأ ىصرضحما نبا ارجع

 مكحإ اهزعأ ارهاب , رهاعا وهريغتالولاسعالءادق أك ذهي5 سل د تاك اذهوىدتن |همالسا نس 9 ملساف هه وهيل ع هلا ىل_ص هلأ

 مصجاصو مس مكسحا ناف لتي الاوداغب قلعت مك-كابىؤءامل 1نايىزاجلاج 00 هللا ىلصهنبا لو تو

 يندد زابرد ؛لبقكلذو) لعأىل اعتوهنا>.سهللاوارث اك امبتامو ةكف ينك



 أمه

 ةرجهلا نماره_ثرمش عةثالثدعدلوالا عميبر ىف تءقوىلوالارد,نالوه_وهو خلا ىقاذك ( ماع ْ

 ةثالثوكردبةوزغوةيرمسلاهذ_هنيبقىربكلارديةو زغتعقوةنسلاهذه نمناذطمرىئ مث رمسأا

 هدذهةصق لصاحو كلذك سداوةيناث ةنسة:سلاهذ_هنا م هون ىلاعت هللاهجر فنصملان 'اكفرهشأ ا

 هليتكو نيرحاهملا نم ظهر هينا هعمو سجن ب هللا دبع ثع لو هيا عىللاعت هللا ىلص هنأ هن رمل

 اذاهيفاذاف نيمو دعب هحتفئادحأ هراحأ ن مدركة سال ناو نيمو ريس ىتحمأر قيالذ ا ءرمأو ناك

 لاقءأر قاما ةمهريخ ملعتواشن رقاب دصرتق فئاطلاوةكمنيب هل خنب لزكت ىح صماف ىلاثتك تراظذ
 ناك املَو زاجل ىلا كإ سوهو ت2 لذ ل_سو هيل عىلاعت هللا ىل_كهياك ىفاسمهملعأو ةعاطو ع

 هراخصأو ش جنبا ىذف هبلطىفافلختفامهلاريعب ناو نب ةبتعو صاقو ىف نيدعس لأ نارحتي

 ْنةشاكعم-مملع فرشات مهنمأس رقاولزنومهوباه موقلا مهاراملف ةريغملا نيماشه ىلوم ناسك
 نااولاةفاور واش مث تجر نمم و رخآ ىف كلذو ممم كلعسأبال ٠ راعاولاةةهسأر قا> دقو نص
 لعاوغمةجا مث مارحلا رهشلا ىف مهول قمهومتلتق ناوهءاوعنتماف مرح ااوللخ دل بلل |مهو مك رث
 رسأة ساو هل :ةقمهس ىمرضحلا نيا ىميمتلا هللا دبع نيدقاو ىرف موهمنغمذخأو هيلعاوردق نملمق

 ريعلارهياعصأو ش>ج ني لبقأو هللاد_.عني لذ ونم_هزجعأو ناسك نب محو هللادب عنب ناهثع
 ىلدهللالو -رلنا هياحصالل اتش حج نيب انا ليقو ملسو هيل عىل ا«: هللا ىل هللا لو تر ىلع نيريسالاو
 حسا نبالاقو ةباحصلا نيب كلذ مةفهنلاهضرغي نا لبق كلذو سا ا:منغاسمم سوه يل عىلاعت هلل

 رهشلاه اص أو د © لحس شد رقتلاقراولمفامىلعنومللا مدنفاي كلذ نمذخأ لو نب ريسالاو :

 ليقاارثك املفنامع_ثىن كللذ عقوااةكك نول لا لاذ رس" الاولالاذخأو مدلاك ةس مارح
 هللال وسر ضءقوكلذ. نومل لا حرفشف ه.فلامق ما رح ارهشلا نءكنولثس ىلاعتهشلا لزنأ لاقلاو
 نايك نيكح اوهللادمعن ,نامثعء ادة ىف سد رقتدعد ونيريشالاوريعلا مل وهيا عملاعت هللا ىلد
 ناوزغْن ةبدعو صاقو ىلأ نبا ىنعن ىابحاص مدي ىتح ىد نال سو هياع ىلاسعت هللا ىلص لاقفا

 همال_نأ نس>وملساف نأ سك نيكل اماف امهادقام دةاماق مهم «ىلآ نعش رقامهاتمي ناد ةءشخل |

 ناىلعلد.ءاك) روك دملا(اذهو) ماك ارفاك تامو ةكعى>اةنامثعاماوهنوعمرث بده دنس ىح

 داهتجاب( لب وان ىلعن اك )هعم عقواموءادقلا نم( ىرمسالا ناش ىف سو هيل عىلاعت هللا ىلص ىلا لف أ

 هلئانال ءاحر وةناعاه.ةهناىفعيحصلارظنلاب(ةريصب و )هباحصلا نةومل وهياعىلاعت هللا ىلصهنم

 هللا نكس اهن آماندباك ( موياعملاعت هتباهركشي 5 «يلعاوباعيملو ش>+نباةيرس هيدقلا عوقو ١

 هاداا كابي ةةعقاولا (اهارساةرثكو) مأ تاك هورسسأ نم ل *ة:كلذاود از ولة مهب ولة بءرأو نيكرمشم ا

 م-هانغأ هندعلا اوك رثولو مهما نيمل ملا ىبعاهر و هظ ىأ دار ل وعقم(هتمعنراهظا )هلا مهداهتحا

 0 يدب مع عض دع رفعت بلع مدمس ئ أ (هتتعلإلا بوز اهنعىلاعت هللا

 ريسفتلاو ثيدحما بنك قييم ظوفحملا حوالاو كمل ملا ءىو>ولادحأ ىلع قس هللا نم باك الول
 دهشلس

 ممل ةييسسسللا

 ( ننال تاو
 سس دع موسع سما عودوا مصمم مدد ج2 222 يو صم دع صم ع صو دو اعد رج صا عدس 7 حسا 7+

 دا
 تجرى كلن نافةدحاو
 ردي وةءناثلاةخسل اقف

 لبق نوكيف ناضمدفف |
 هلك اذهف) رهشا رد

 ىلا لعقنا ىلع لد

 سو هيلعىلا«تهللاىلص
 ناك ىرسالا ناشىف

 ىأ (ةريصبو لي وان ىلع
 ةركف نءرداطداهتحا

 (لبق مد ةنامىلعو)
 هلو_ةو مضل ىلع ىدم

 ل عاف عوةرم(هل#ثم)
 هللاهركن مل_-ف) مدقت
 دارأ هللا ناكل م-مملع

 ىورب و( ردب رمأ مظعل
 ةرثكو) ردب رعأ مظعل
 اهاراسأ ىأ (اها رسأ

 هل-ج ملعأ ىلاعتهّلل ا و)

 (لعءفلا نيب هص درخغعم

 هلم دكك انوهدمعت

 ىورب و(مهغي رسسعتب
 ىبلك ام) في رعتي

 هدس>و ىلءالمهذالذ

 (بينذؤراكتاو) باع
 تنذ ىلا ةبسنىأ

 ق عقو اذ_كه )0

 هلساو هاك خسنلا

 تاؤطلاو حبق ىعم
 ور علاقتك



 م (ثان'الا) ذي ضرعأ(ىلوثو) «-هجوب ىأ(سنغيلاعأ لوقاماوإ دمارمءاسمرءال لاب ركب الك ىأ (همالك ىنعماذه)
 كلذنا) ماقملاكلذىف هلىأ (ىلاعت هلا مالعا لب ) مالملاهءىحت_ب ىأ(مال اوال هلا هياعمل بن ذ تابث هيف سدلق) اهانمدق
 هيناغتشالان او لابقتسالا ىف كرشلا نمرهطتي الى أ( كرمال ب) لابقالاو هجوتلاب هل ض رعتملاىأ لو ومجا ةغيضب( هلىدصتتلا
 ئدصت هلتنافىنختنانمامأىرك ذلا هعفنتنرك ذبوأ ىمعالا ىأ كري هلعل كي رديامو هلوق ىنعماذهوىلاوحالا عيبضت ةلج نم

 ىلاعتهلاىأىثةيوهوىعس كءاحنءامأوغالبلاال'كيلعاخ نمثل نا ١م ىأىرنالكيلعامو ضرعتتىأ

 قالا نان نقال نصل راتخا ىلا ذهوالغلا نيرك,ىذاقلا مالك (همالك ىندماذهأ | اكل كا... ب
 ىلاعت هلوقاماو) هءاكنرا ىتبنيال_غ لك هرك ذامنالاقوانه حارشلا ضعبءاضتراوهتلانمباة ههنا أ د علا نو و

 |هتعرد_طهنانماهرهاظهيرع_ثبامىأ (هن"الا) ههج ويمنع ضرعأ(ىوتو)ههجوعلك ىأ(سنعأأ يا املا هللا
 ارب وحن ىلع ةصقلاوةي'الاءذجبم وضعي لالدتساو دعا هيلع ىةساامل وهيل عىلاعتهناىفد || 0: كاوا

 كه يلعدر وجت وهيلعىلاعتدقل لس( تنةتابئاهخسلف)الامدقتاكيلعرئافصلا || ني. رورو
 :.اةغيصب ىأ (ئدص:5|كلذ نا لو هيلعيىلاعت هللا ىله هلمالعا لب) كلذ ىلع ام ] دّسا نم مهوت ولزاك ١ ىل ملا هل

 وهو ىدصلاهلباقي6 ىذلاةلبانقمه_دأو ءاهجوتوميل ءلبقأى أ[ هل) ءاوق لءافبئانو لوعفللا | وة وو مى

 2 ري-ءالنالوهمالكن ا ىهرةتكذن هيريبعتلا قوبغئارلا هلاقإكهوحنو لبج نمهيلا عمجارلا توصل ١ رطل قام

 سنذنم هللاءرهط.. ل بالىأ(ىرتنالزم) ه ىدصلاوهىريغو نا رئاطلاانأ « ىنتملا لاقأك | نام زاد .:قو(كل)

 ىكنالا نم(نيلحرلا
 قريمبلاو رهاواقلا ق
 هسكعن-هو رثاملا

 ةروص زيصبلاوهو
 وه لب هريس ى ع الاو

 اهلاف ةقيقجىعالا
 نكلو راصنالاىمعتال

 قىتلا بولقلا معن
 هلوقهتمو رودصلا
 نو رظني مهارتو ىلاعت
 نور ال مهنا
 ىوتسس امو هلوقو
 رادخال)ريصبلاوىمع الا

 (يمالا ل عيابتلا
 رخآ الان ع ضارعالاو
 هنأألا انئدلا لهآ نم
 ماللاو ةالصلا هيلع

 مانالا ناسيا ىلههصرخم

 (نيلج رلا لاح ف. ول م) و هيلع ىلاعت هللا ىل_ص هب قلالاو (ىلوالاو باوصل !ناو) كرمشلا
 هعمسإك ةعاجاو ناك ةرقكلاهالاو لفالا ىلعرصةقاو نيك رمملا نمددنعّناك نمو موتكممأ نبا ىأ

 موةكممأ ماو مومكم مأن يور علاق و ع رسش نيمثلا دبعو هىرعالاو هريغ ز وذ( ىلا ىلعلابقالا)
 رابكنمتاعاج هلىدصن ىذلاو مصالا نيديزْنب سدق نبا وهاذه و رو موزخم نب ماعتخةكناع
 مهضعدازو ف لخ نب ىلأوةعيب رانباةبشو ةينءةثالث اوناك دهاجم لاهتف مهيذاوقل خا ةكعنيكرمشملا

 مالساومهمالساو برب نوم اع هللا لص ناكو ةريغملانيديلولاو ماب ة-.مأو سابعلاو ىلهجانأ
 نياوةككاناك ديلولاو فا خ نب ةيمأ نال هلاقنمملهجولطاباذ_هنا ىطرقلا نءانمدقدقو مهريغ
 مدقتوةئيد ملاين ار لوردبيرخ الاوةك؟ تامامهدحأ نب رفاك اناموم ومرض ةنيدملاب ناك م وناكم مأ
 عمناكوةرجحلا للة ةكءا دق ل سأ موةكم مأ نياوةيكم سدعةر و -ناف هلاتاميف يطر لا ىلءعنشهنا

 ىذرريع نيس غصم عم لسوهيل ءملاعت هللا لص ىذلا ل. ةرساهوةنب دملاو ةك؟ملسو هيلع هللا < ىنناا
 ىللاعت هللاىله هل فام نآ ىلاراشأ مث نيرسغملارابكن مة صقلا ذه لة: نم له فيكفام مغ ىلاعت هلل

 1 لهأن مناك ن مىلعلابقالابةو عدلا ف فطلو ةلاسرال غيم هنالاتس>العف لب ا,نذ سداملسوهيلع
 ىدصتلا نم(لمعثألل : وهيا ءىلاعت هللا لص ئنألا لءفو) لاف مَع رغلالا<هماعاف ريكلاو دانعلا

 [| اف(هنعاغيل وهل ةعاطناك )هدا رفاهجو مدق:( رثاكلا كلذإ هيدصتو) هلو ةبديلا راشأ ىذلا هعمامو

 همالسالءاجر هلافيلانو رفاكلل هلاجة-ا ىأ( هلافال ناو هلامزالا مأ ناك مل .وهرلعىلاعت هلا ىلصهلعف
 مدقتن مميزا (ةيصغمال)ءوعدب نم بناحلانيلو عييلبتلاب هرماميلعمضرنو (هلهللاهعرشا )
 (نيلجراةلكرالما) ةرو داء ذه (عسلءتادصقاو) هقاءعرئاشىأ (هتفلاتو)

 كلانهىأ (ل_ءنانلإ_سومراءىلاعت هللاىب ص ىتلالهفو) هيلعلز:أفهنامالابس نوكيهيلا هناغنلا نا ىلا هدابتجا ىدأ

 اغيلبتو ىلاعن هن ةءاطناك )رغاصالا نمهموقل ثعابهناباو رباكالا ن ههنوك ل( رفاكلا كلذل) هلابقاومضرغت ىأ(هيدصتو )
 . هادؤئمىف (هلةفلاخمالوةيصعمال)ءاضفا حيف( هلملاعن هللا هسعرشإك )هاوآ نية اسلط ىأ( هلافالثتاو) ءاضر ماقم ىف( هنع

 ريغغلاوأ اغلا اصلاوارفاكلاون دولا ىأ (نياج رلالاحيم العا كلذ نم) هاكدحىأ (ه«_ٍلعىلاعتهتاهصتامو)

 الئمرباكملا ىنغلاو رباصلا



 لابو وررمض ىأ ( كيل ءامو هل وع + كناع ل دارعالاىلا)ةراشاوىلوالا(ةراشالاو)ر :اكلارمأة خذ ىفوهساجىأ( رث < نيشولو)
 ىأ(ىلوتو سعب دار اا ىوربو مار اطااردعب ةحيصتلات غب وتعهعنوةنامالا تا دا وةلاسرلات غاب ام دعد ( ىك زالا)

 نم ىرعبلادج أع اتا مانا .اعىلاعت هللا ىلص ىنلا عمن اك ىذلا رقك-| 00 ريوضل
 ناك هنا ل يةورصءاش:ءارعشلا لو>ةهامس عوج وةساملا باثك هلايثارصن ناكءابأ نأ لد ةمالاكل | نس ناكو ىروبالا باحصأ

 ازنلا ماقمىفداكل ؛ليزنتلارهاظا فلان ليواتلا اًذهونينثامو نيثالثو ىدحا|ةن سل صوملاب قونرصم عماج ىف ةرجلايءاملا سن
 هللأ ىلص ى هاقأ ارب ريض ن اكو مو* كممأ نبا هللا د معى عالاريغصلا هريس ىقمالسا ادع نيد موألاق عاجاللافا اك نوكينا

 هال سهتالودردرك ف هنع نان :الوهوعادنلارركيوهيداني لم هناك ءاعا مىنملءلوةيوهئرقتسا مو هيلع ىلاعت

 هللاىلصهللالوسر ىنأ موةكمم نيانا: موغبلاريسفتىقواملسدل آاحو ةيمأو سابعلا ىلعل بق و سدح هما اكل هعطق ل شويا

 نوكاذهىلعذةيمأءاخأو ف اخ اما نيىلأو باطما دعني سابعلاو ماشه نبل هجابأو ةعيب ر نسم عاني وهو ملوهيلَع

 :ءالر_ةاكلاىف لأ هممصسدعتع 7 ب تعط سلب مج داس هج سمس يمس دم بمس فسمع ١ هس سجل دم م سم موك صو
 ةال_صلا+ءاعهناىور اكلتنات او) ه هر دع هلراد_ةمال هنالهلا# ناد ؛ وهقيعضت ىأ (هدنعرف اك اارعأن مدونو) نب روك ذملا اع ولا

 همركتهدعننأك مالسلاو قا تيا اومبلا الفءرمأ نم كيل ع سارالهأ.: «منال( ىكزبال نأ كي اءاموهلوةبهنعضا رعالا
 لوةيواخر هيك بتاع ناك مالسالاب نار ناسا ناحل رديامو قا ل او.قىلاى وركذلا هعفنتنر كد 5 2 نما تودازاذ | لوح ور || كا 00 عمم اذا رفاكللهلءاريمض ليقو موةكم مأ نبال ىكزبهلعاكي رديامو هلوق
 او) اخت مثال له اًضيأو هيهملع مل كاردا نمه.فاموهنهللاهملعأاموهفكن ردن نمنآر ةلافامنالموالاو ملدا
 ةالصلاهيلعمدآ ةصق مد-هبُك يلع سانالهنادب ربك س النا افاق هاودو امال اك رصرت < ذهل ىبس ممر فاك- ا

 تاعرغتم 0 (مالسلاو امنالهكرتىلوالاهر_ط اخ ابقي مط هريغن نءضارعءالا ىل_عدال لما#اهمال_ىا ىلع صر همالسا

 ل اوقو)مالاكسلا رداك- !!ىلونو سع) هلوق(بدا ر-لاىلل-هقو)» رك 2مكاذهةمل مدقتدقوتاعقدتو غالب ءااالا كملع
 هاوحو مدآىأ (الكاف رعاشلا(ماقوبأ) لوقلااذهىأ (هلاق) س املا كلذ ىف (لسو هيل عىلاعت هللا ىل_ص ىلا عمناك ىذلا

 ةيبنملا ةرحشلاىأ (اهنم) 3 :انورسعملاه.اعىذلاوقايسلان 2 هب فعضلاة باغ لوقو هوقابام ىلعةسا#لا نادك حاص

 ايرقئالوامحلا هلوقدعد) نع م .اعلاعت هللا ىلص هل ماركا باطلا نودب هل مالاكلاءاتأ| وبل وهيل عىل ا«ة هللا لص ى 3
 ايدنكعا رج لاند ةصقاماو) ىلاعت هبا هجرةم طعنا هلا كو ضارعأاى صعد هم” نالس* ءلاىفةغلاممالبتعلانهجاوننا
 نا 3 انيعوأ مالسلاو مال_صلا مويلعءايدنالا ىلعر ؟ىصلاز» وق ىلء اب لالدتسالاو مال لا ماع(مدآ
 نيصاعلاىأ(نيملاظلا | نمانوكفةرح_ثلاهذ_هاب رتالو)ءاو> هثج وزو ه(هلوقدعب]ة رجلا نمىأ(اممالك اف هلوقو)
 مرحتلل يلا نوكيف 7 وأن يل اوأ مركلاةر حش( ةرجشلا مك ا نءاك-منأ لأ ىلاعت هلوةو)هيهنو ءهللارعالن ةلاخغأ (نمااظلا
 ءايشؤللا نيعشالا نقرأ هلو ىل_هندادعو اد_نلا ىتعمهنم ضو وهما احنا(ىلاعت هم - مكو) دود م.شملا هنبب يك امهريغ

 نا 7000 نافاطخا ل-ءةول له>) هانعمل ليقو هله :اعلض(ىأىوخ: هير مدآ ىدعو هلوقب ةيصعل اهي كا
 نزل حلا روكي دقلو هلوقب) ابنذو ةيصعم ب ك-:راهنالهباولدّتسااعٍباوج وهواما|باوج(هرزعدري أدق ىلاعت هللا
 كلت نعاكبنأمأ ءوقو) دهعلا يستر ةلاد !لبةىأ(لءقن م رق همزم ام هلا 0 (مداىلااندهع
 هلماسا رقو رقو كرتوأ ل هفىلءسهننلان بطون مزعل نالهيلاده ءامىلءانإ ,اث (امزع هلد غلو مد 1

 هرجشى هو (ةرجشلا

 ةعينءأ اوح ىلغوةلاصا(هيلع ىلاعتهحح رص رص وز كلذ ريغ ل يقوعط ونول لك نمهللا مولعم|ميلع معلاةرحشليق 'وةلمحسلا ليقوم ركلا

 ةرجشلا ىلاةراشالان ان طاش .-هدأهتجا ق ىأ(اطخأ ل ةو)همارعلّضو همانتم( له +ىأ ىوغةهرر مدآى دعو هلوقب# 0 رصتلاب)

 تال :واملاءذهانل اوأاءاواهصوص+ىلءاها م ىمنفاهست حدا رااناالوأف رعوأ اه سنح ىلااه> وةمناكى هناا نالاحاو واهم عن

 نمدحو رخابقىأ(لبقنمادهع وأ ارمآىأ ( مدآىلااندهعدقل وهلوقبو رذعد لاب ريخأدق ةخسن ىو( ربخ أدق ىلاعتهنلاناذ )اهلك

 ةقئاوملا ىلعامزةئيزعهلدحن وأ ةفلاجا ىلع (امزع هلددن ملو) للا فاني ل دموأ ةيلكلابانرعأ ( ئيدذف :لةيرذلاروهظ لبقوأ ةنحلا

 ةءضقلاقةصخ رلاب له »د ن ناوةياكلاب امنت < ناك زعلاتناكاهسنح وأ: رجشلا كإت نبيع نع ءىهنلانانملاحلا هيلع بئ كا ها

 لاهدقف مالسلا هيلءى رس'واذكو لسرلا نق مز ءلااولوأربصاتربصاف ىلاعت لاخذ ةفمزعلا ىفوأن منكي ءممالسلا !١يلع مدآ نأ ليقاذلو

 توما ب >اصكن كالو متكبر مك رب داف لجو زع



 متن“ الاٌكجو زلو كلوذ ع اذهنا هلو ةيكلذ نمغيلا هللا وغاموكلا ذه دل سالب اةوادع ىسن) مدقتدفو لسأنباىأ (ذن زنبالاق])
 ىأةحيصنلا نم( ا.هةرهظأاعكلذ ىسنليقو) ةيعشلا ك جوز وتلاضالابتنا سعتتن ىأ ملف ةنلا نماك_:جر خالف ىأ
 هيفو(ىسنك)لوهحلا ةغيصب (هيلادهءهنالانا فان اسذالا ىمساسما سابع نيآلاقو)ة يضل ىف هفا-وةعبدخلا هج و ىلع ناطيشلا
 لوصف ورح نارهالفاا نال لاك ثا
 ناسنالاك رشنلا سنالا

 ىسءاناهعج ىرذادحاولاو

 ثراحلانن ىدعأرقو
 زوههموعئارتثك ىسانأو
 هنداؤنايستلااماوةاقلا

 ماللا ل عمئوسةصفأن

 ناالامهللا:داماعلم اف

 نانالا ل_صأ لاعب

 ةكرح تاعنقنايسنا

 عداها قامىلا ءايلا
 تفذدخ هتكرح بلس
 هلامعت-|ةرثكلاة يف

 سانل !لوأل اقام حمص

 دعا هللاو ىساذلا لوأ

 مدآىأ(ادصقيليقو)
 ةشلاخلا) ءاوحو
 اهلغج ىأ ('4الالدتسا

 امهمع حصتال هنافالالدن

 ارشاب (اممكلو) اجا
 دصو ىلعالاهوركم

 لب امؤبررمأ امهتفلاخم

 سوماقلا فلاقو سذالاو نىلاردعمايىلاعت هلوقءلعلدءاكسناناسنالا 201
 ك9 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسل222لل2مللسس 77م7

 | اسانول_هفوةرج_ثلا نملك الا نعد ىلاع: هللا ىهنوه هيسن ىذلاف اذه ىلع ىف ”الاربصلايهرمغت
 لال] حلولا نمد بارما. ىلاعتهئادازاحاس نال ذك ن اكول هنا همفو ه.ةذ اوثما مدعلا منذ نوكمال
 .كلاباذهبر ىدعاذامدآل ؛نالهموةنايصء نعمل سو 4 ل ءىلاعت هللا لص ىذال ةيلسن ركذهبا لمقو

 هناوأ ص صقءاد_:؛اهنا ارآىذلا» ىغينالرافك.الالثممدآ لعد نال مدع ضهناةيطعنب !لاقوهرمغب

 مولالق هنع ىنعذمد”ال هدم قس هنايهالس ىمذق نآرعلابل حهدالن ا وهيل عىل اعت هلل ىلص هل دهعأل

 ةوادص ىب )متجر تق مدقتاكلسا ني ديزني نو ادبصوه/(دمز ئالاق) لافرخ [اهجو كذ مديلع
 قاراكهنءهّنااةعمفاكملاهرذ_اوثي نايسنلا ناكو لق هتفيلخىلاعت هلعج ىلعهد سل( هل سدلبا

 ليق)نو رسقملا هذدب وهت_صق ىئهصفاكهنمءرذ>و(هنأ الا كح و زاو كلود ءاذ هنا هلوقب):دلوو

 لافو)رءرغب امهالدث ءءداغا نءهجو زومد الىأ(ام ةرهظأاع)هنوادع نمر وك ذملا (كلذى.ن

 هنز منادسناهل- أر ( ةقه_ْلادهع ه.الاناسذان ا_ذالا ىنمساكاام ممعىلاهذ هللا ىذر س أدع نبا
 همالو ةدئازتزم لاف نيذكالاءاةتلال ف لالا تفذحو اهلبقامحاتفئاواهكرحتلافل أ: ؤابتبلق نالعفا
 هناليقا هج والف نيروك ذا نيلوّالاريجوناذ هركذا ءاون العد هنزوو سذأن مهنا ل ةوةفوذ ع
 مد كلي ةاَذل ناسناهريغصت ناس ابعْنب الوالد و هلبقالهثيسانمم عل هعقوم عمل

 / 3 3 تاةووهسانلالوأس انلوأن او 5

 | . ىمانب سدلف دق> نممد#» © ىذلاءناغضلا ىسنب نكي نمو

 اد>[ناامهونو) ةرجشلا نماوحل لكالا نيسحتىف 1 نيدحانلا ناكل ىفا) هللاو هلو ةوههسقىأ

 نمروك ذم ا( اذهل :.) هنمر دصا عه ,راذتعا ىأ (مدآرد عىوردقو) عقاوللافلاخم (اًدناح هنلاب لال
 يئنامهآر س داياناكلذ و ثيداحالاوأ ف اسلان ءهبورملا(راث "الا ضعي لامقهماسقال» ةدص هنا

 نعامذام نراك اذاذ هلالاعت مكن ءزلااز هلاوزاامكل ةجر لاكي كام هلالاقذ كفا هه دع: وةنح ا حا رتغا)ام ا
 نيويلا قبذكلاو دحلاهنم عقو نم لوأو هواولاو هلانامىلعهحةوىهتلاهلي واني م امهزف هلاوزأ| نوال قام سلبا
 .هتعىلاعت هللا ىما1ةقل م هق سدا لك الانابامهعدخو (امهرغىد امه هنا فاح رمح نبأ لاقو) | دحلان نصانلا

 ناهدظو هرد_صةمال_-!هرد غنم قد د صم عددا ناهناش نم ىألوعغال ىبم(عدنءوااو) ىأ (اعنان هلا لحال
 اذلوهلةمهريغ ناد ةّدع: كلذ ل عقبال هنو ك-| هناللبهاعذا ل ةلاذه سلو بذكمالو قئانيالادحا ثنو ابحوبانذكايذاك
 (ةفاا غاوي لو ىسذهنازاضي أ كلذ هرج ونق(لوقدقو) © امر هنا هةءداخاذا م ركلانا :: لق ا 0 مثالى
 نءهتاشنلهءاذ_خاوثمناكنايسنلا نا ىلعلاري_بفتىفو رفتةمنايسنلاو هلهقلاهد ع ىذلا دوعلل انما انه 1 3

 امزع) مالا: ةالصلا هرلعمد الوأ( هلد دن مو) ملاعتهللا(لاقكلذلف) كلذ دن مث رايشحخا بابسأ أ لاي م و 5 1 :٠
 مدقتو رك ذاممزات وهو كرتوأ لعف ىلع ممصتلا مزعلا ناذ ها متاميقهلل (ةفلاخللادصقىأ را ْ
 هي امهرغىت>)ارر كتم ىأ (امهلىلاهت هللا: اح ) نيعباَلا ءالجا نمديعسو هو (ريبج نبال اقو)
 (ليقدقو): ر رهىنأ نءهكرد يك احاوىذمرتلاودوادوبأ هاو. ممل ب خرحاغنلاو مب ؤرغنمؤلاثن دل ىفو ( عد نمؤااو
 ةقلاخإلادصة ىأامزع هلدع و) ىلاعت و هناحمسى أ(كتكالذاف) رهاظاذهو (ةفلاخغاونيلو ىدن) ريمجنبا ىأ لاو ىورب

 ماأ ت دشبالا ركيالونكل هيث ملاك دلو زاىءعل وعماد اذ م زاللزنالبا ولايه روطالا و ةزسنامولو 1



 8 اكل .ةو) ةقفاولاةرارع ىلع لمح :لار( ةعلاخما نع ىأرمس | او)رمالا ىف طايشدالا ىأ ( م زم اانهمزعلاناىلعئيرمسةملا رثكأو)

 يرو + نموأ اي :دلا بح نمىراكسمتا ارةالدلااوبر قناتي [قلقاكىولا بح نمأ(نار 0 ادنع) مدآ ىأ

 188 ركسالهناىودو(ر كت: الاهنا ةنحلا رج فصوىلا ءتهلنا نال فءض هو

 د0 سس بسسس سس سس سسس سس سس

 داد_هيفامعذخالا وهو( مزح انه)هنمدارملاءانعم(مزعلا نا ىلع ْن رسقملا رك و١ رخآ ريسأشت همذ

 (ناركس هلك[ دنع ناك ليقو) بارطضاو قة ريغ ن مهدارم هلرمسدتي ىتح(رمصلاو) هيف مالا رظنلا دع
 ةنملار جن نادرو ناالااضيأف يلك راد تسيل ة#:لاوئلاذذاامارح نكيملركسلاو ادصق فلاخيإف
 لوقهناالاهك رثىلوالاو فهلا هءاغهجولاا>_هّنا الو ايندلارومخك لا. .ءالوراكس هل سدأ

 وهاكدل اراد متسلة:41نااذ :اقنااميسالابمريغدرك ذاماماو ىوغعبلا هل ةن امك بة سملا نيدوعس

 رهن ف صورلا«تهنالفيعض)لوقلا (اذهو)ىلاعن هللا هجر فذصملالاقاذاوأهف نب رسغملالاوقأدحأ

 مس هنافنوةرني ان عمهالو لوغا يقالىلاعت هلوةىلاةراشاوهر باول ذهىفانيف (ركتالا جلابة نحلا
 هيلعمد 1( ناك اذاف) رسام" 2011 !اوسهذاذا ل قع فزن نممهوةعبهزتألاهنا

 لالد_ىالا عصا لو )هي صعم) مد آ لعفام(ن كيل)ةقباسلاءوجولادحأ ىلع(ايسان) ماللاوةالصلا

 هناو هل صان هناي هلهم قو هنورغىذلا سدلبا|سدبلت ىءب(هيلعاسامناكاذاكلذكو لهن" الذ نيح

 قابامذ_ةوراكهيذخ اوم ىمي رحتي سها هللا ى# ناو هتعمتمعتلاوز مدعوة قعر

 هلك ' [قهيلع مئاالمناب هإورب رقثو ه4-سدملت هلو قي طاغلامال_لاوةالصلاه.لعمدآ ن 2. عقوىأ (اطلاغ)

 اقاكم سدل هنا ى- ها( فياك اك _ةلا كح نمىهاسلاو ىسانلا جو رخىلغ)نيدلاةئأن م( قافتالاذا)

 هناالا م اكمرادت دل وداخلاة-:+ىف ناك هنااضرأو تنذهيلعستكمالو ثيدحاونآرقلاص نب

 اء :ىلانال- ةاضب أو ىلعشلا نءمدقناك خذ ماعر ةهراذخاوتمناك نا.سلاووهدلانال يق

 فدلاك-: أهي سد: لهنا هيدا رماذا ث<هيفدنا ىلعالف لةامأو رش ل ادعب ضءاكت نود ةحابارادريصت

 ةنلا لهالىلاءتهّننا 1 اذاامأ ةيعرشلاماكحالان ا :اكزلاو سا تاول سم ما دلا

 2-0 ثلا قو _:ءولةغلا ىيمتدالا_ماذهوةوعشالب هن 2 اعزوحالهنافهنع مكين وأ اذكب مكنرأ

 نء لجأ هرصء ىف ناكو :مالك- !اوةنلا لهأ ماما ىفا و مصالا نيسحلا نيد وباوهو(كروةنب ركب ونأ
 ا!وهري_غودل هلل ةل>ر هلو ةمم ء>ءتارظانموهلع ط> تاه: ضم هلو فدلاعلاو سد 0ك

 َر اي ءرموا منئددور وبا هنل ل_ةذئا م-هدرأو وتس ةنس قد ر-طااىقتامر وباسنلا

 ءارلا“ حشو ءوواولا نواك_تو ِء اعلا 2 كروذءناك اخ اكنو>رؤلا» ركذاكناسسلا نال

 هنا)“ ءاملعلا“ 0 هعوأ ها رطم دلة ددرلاب راثكلاردص ىف مدقتو فاكو

 كالذل يلد وز ريثك :زو>2ةوفال+اهامقرث ءاغصلا نممةهصءىفو (ةوبنلا لب كلذ نوكي نان كمي

 ل-.ةهن مرد_صاسم(هي اعياتؤ) هنو.نل هراتخاىأ 6 م ايدجا مش ىوغت هيرمدآ ىدعوىلاعت هلوق

 انه نسولو ةراذإلا عع رد دم(ىدهلاوءابةجالا نارك ذف)هملعيلاءادهىأ (ىدهو) ةوبنلا

 مكب ءبهقطعل( نايصعلادعناناك )هنو ومسح رش مالك ىلءىتلاوىرسلاو ىدهلاالاردصم نزولا

 نمرايثخالاءاثجالاو ئنامد-_عب سنذه:ءرد_صرم ناو هنوبنل هاضتراهّللانا ى-ءملا الك

 هناققهناه- اعله هقدقوكي ةدالامولل_علاو فراء «ءجءاتجالاو هتعج اذا صولا ىفءاسملا تدمج

 اذ_ه ه عم هنريد> ىفهتمط اخو موياعهل_ضفراهظ و مد د” ؛الاادوحنملاكارهاظنال دعبلا

 1222222 ري 07ص

 لاش نأن كى ورك لا :دةرانال

 مترك تناك ا هلعل
 [هركسىلاهتهللاماس

 تاك أهلا 1

 الوأاهثدلا ىفالال_>

 هلئاوارخ ! امارحتراصو

 اسمو لا 1
 نوكيا ةدتك ارد

 دلي ةءايعلادعا 1

 اهيقنواك ال دعما نا

 د_ةوارخآ 000 هلا

 الوأاهيف امهغيلكت عص
 اذاف ة>- سنىفو (اذاو)

 مايسان)هلكأىأ (ناك)
 كلذكو (ةيصغم ناك

 ديد ثيأسام ناك اذا
 ىأ ةحودقملا ةهد_دوملا

 ىأ (اطااغ هيلعلاطاذع
 ىلع فاغتالا ذا) اذا ع
 قهاَد !اوىماغلاج ورح

 (تءركتلا ىكأوو
 0 م 9

 هنايصعتب هدقىلاعتو

 نايذلالاقدناىغمذيو
 اوقعمنكرمل أطل وأ
 هلوقهياعلدب كذا مح

 مال_.ا و ةالصلا ء.اع

 اطول تم ندع عقر

 هركةداامونا.سنلاو

 نءىريطلا ءاوردياع

 ىنأ خلا لاقو) نا ود

 هنادريغو كرون ركب
 ”الاىدهىنم مم :بناناماقاعيجاعماوطم ها اناةىلاعت هلوقلكم _ضقلاقام_-نمرهاظااوهو لد (ةونلا ل يق كلذ نوي نان ع

 ةعاطلا ىلعتار لاو هر وةللهقةوفىأ (هسيلعباتف) ةودغلابىأ(هن رهايشجا مث ىوغق )هب رمد 1( ىدعويىلا عل :هلوةكلذ ل-هلدو)

 ةخ- فو( يد لأ 3 ,:جالانا) ىل اهتوهباحمشهللاىأ( رك ذخ)ةمالا هى( ىدهو) ة-+جرلا لوزنو ,ةيودلا وبقي هيلععجرفوأ

 ةيديقمةلاءاعلا هلالدب ؛(نايصعلا 11 د)ام ممد>ار لك ىأناكةخ.ذ اق 3د((اناك) هن ةبادحإ



اهم »لك [ىلاةرحشل |ىأ (اهلا1 ءنالوهد) اعرمد «نكيمله-:ءىممانال (الوأت» اهلك آلبلةو)
 اهنف ىون ىتلاةرحشل ا) ىه

 اهادعالك افاهريغلواسف لماشلا ( سنها ىلعال)اّميعباهياع ىأ(ةصوهذع ةزج_ثىلعىلاعت هللا ىس) لج ىأ (لوانةنال
 ع رصلاىأ(ةفلاخما نمال) ةقفاوملابابق طود> الا هءاعرو زرحلاوهو( ظفحتلالرتنمب وتلا تناك اما ليف اذهو)

 ههني ل هللا ن ألوان لل ءةو )ةعقاولا ىق
 ىهنلا لهنا لصاحلاو
 3 وب ىذلا هيرمتل ىو

 رييختلان ماعوت فاكلل

 وذ ىوالا ناك ناو
 ةبسلاب اميسال ءاهتنالا
 ءاغصالاوءايدنالا ىلا
 لك ىلعفلهقناف)
 لي وانوربد#ىأ|(لاح
 ىلاعت هللالاق دسقف)

 (ىوغخدير مد آ ىصعو
 نايننصعلا هل تنثاو
 باثةلاقو) هباوغلاو

 نك مب وءلاو(هياع
 هلوقو) ةفلاخلا نعالا
 ةءافكا ثيذحىف

 نيح (هبئذرك ذيو
 ىاو) الثار فاخم
 ةرجشلا لكن عتيهن
 افارتسعا ( تىدصعف
 هررلاع_ضاوتو هني
 هشءباومحملا ىايسفإ)
 امم (ههامبثأ نعر

 نم مدآري-غل قو

 (ال#) هلاثمأو هناو>ا
 رخآ): غسل 0 هلالماشس

 ىىعي (لضفلا
 ىلي ىذلا لقلا
 نا)ل_هفلااذهرخآ
 ةدقامأو ىلاعت هيلاداش
 هالصلا هلع سنوي

 نونلا ثيامت نمهتاغارهشأ ن ونلاوءايلا مضر مدقت دقو( مالسلاو

 هّللاه جر فنصال اهيل دة سا 2ىلوأ هتومن ىلع هيلالدتسالافاذهريسغةومئلل نعمالذالامتحالا |
 مال_كلاو ةالصلا مويلعءاينالا ىبعرئاغ ضاازب وت ىلع هيل د” سااس عسا وحلا ف(ليقو) ىلاعت

 اب رقتال هلوعب ( هليلاعت هللا ىهتلوان هنال) هد. الا قا تع مساءا مت ىتلاىأ[لوعتفلل ءأنملاب (اهنع ىهنىتلا
 ةرجشلاهذهنم هلوةل(ةصوضة*ةرجش نع ) ىهتاساةنانهرجشل هذه نمالك انالىأةرحشا|هذه

 ةرحءامذع سذج نع ىهنهناىأ( سنا ىلءال)دها ثمنيدعمد ءرقل عو_ضومهزاشالا مسا نال

 ةاحذلا نرصد و ازاع سا الادب راشدق هراشالا انالاتموضعدو اهدارفاعيجلماشلا

 جارشلا ضء.لومريمتو عونلاو سذما لمشدفاقاطمىلكلا سنجايدارملاو باتكلا حرش وأ ىف اك
 (اظؤحتلاٌ ل رتنم هموتلا تناك امنا ىلزق) رك ذا ءلوانهنا الو ىأ ( اذاو) هل لص خالماللك انه
 ءلرتدارملاو ىهتناهظفاحلاةوقلا ف عدضل ظفحلا ف اك.:هتقيةحو هلْغةلالق ظفحتلا سغارلا لاق

 (مي رست ىبلاهن فم هني ل ىلاعتهللانالوامسنا) هلي وات نادءوباومناف(ل_قو) هبنتلاواظقيتلا
 هع:دنأمىقانس لقاك نيملاظا|نمانوكستف هلوةبسانيالهنوكو كوالا فال نع هيزن' ىهن وهاسكاو
 مالسلا وةداسضا|هيلعمدآ نمر د صام هيد ونىف هنرك ذا (لاح لك ىلعت لية ناف) ف:دملا مالك ق

 هلحد'اف(هب رمدآ ىمءوزةصقلا هذه ىف (ىلاعت لاقدةذ) لك ثموهو هيةةيصعغمال ووك فيك

 بلطال (هينذرك ذيو)مد_ةناك ىلخالر دا ىف(ةعافشلا ثدد_حىف)هنع ىلا مدآ لوقىأ
 1 ذيفءايدنالا ن مىره-ءلاويهذام_4لاقن فق وال اوه نمصال_ اى ه4 عفدشل نآهنم للا

 (ثتيصعت) ابن «ىثن-لكالا ن ءىأ(ةرجشلا لك أن عش هم ىفالاقو)هن رنمىحت ب هنأو هبنذ

 ىايسف) + هدهد وامى انين ةيصعم و بث ذهنمردصوهنأ ىذتقيهلك اذهقهنعىلاعت هللا ىهعأم ىلعفي

 ل_صقلا) ادق( رخآ)ىفارصتخم(الخ)ب وذلا ب اكترا ىذتقيا# (ههابشان عو هنعياو لا

 ىلع.ااكلا) ىضمىأ(ى.-_دقف)مالسلاو ةال_صلاهيملهىمنب(سذوبةكةامأوىلاعت هللاءاشنا
 ىنعمب راص+ مل عاف مسا فثآو هنأدةبااذاثاا تف:اتسسامهوقن مات رقىأ (اهن 1 اهنم ضب
 نماهبّ مس ىت>هنمردص (سنذ ىلع صن)ن آزقلاىفروك د |(سذوبةصقىف سل او)تي رق
 برهلاو قابالا نيب قرقيدةوب رهو رفىأ(ىدأ)هناهتضقىقىأ(اهيذ) رك ذ(انغا و) عملع» زو>

 نمهيثال هررمءاذلوهري غو سو مالا فاك فوخالب ناك :قابالا صخيفد علا, هصيصخت فد
 مهدعوةهوعيطن لفهموقاعدمدقتإو مالسااوةالصلا لع سن و ناكوبرغلافال-_كانهامازملا

 . [|دقول اعلا ىث> هنا ل يقو لوأو هيل يقناوهب زىلءاله موق ىلع هب ضغوةلعاقملا نماهريغك تسل
 لبق 9 هلأ صقو سن و.ىقمالك-ااانم مدت ىأ(هيلءانملكت دقو) هل وهب هيلاراش أك هليصقت مدقت

 هج جنت درج يح يي يح جي وسوم 1 ف مو و جا ب وج ب صو يم ١ حس صم حصتنا

 اما

 سنو.ةصقفسناو) ابي رقىأةعبسلا فام ئرقدتو اهردةوةزمهلادء(امنآاهضعب ىلع مالكلا ىضمدعفل مدعو زمحلا عم
 هتمأ ىلعىأ (ابطاغمسهذ 09 هاضتةموةومنلاءامعالهدت نموأهاوك-كلهنمأ نموأ هالومنمىأ ) قنأا مذا اوبن 3ذ ىلع صن

 للدقو)ءرمأن ءانل رهظام سن (هيلعانملك-:دقو) ربصة لو هبلق ينضم هتااحر فن ىلعوأ



 ىأ(باذءلالوزئنماراف) هبرنذاريخزم(هموقن قهجورخ).ركوأبامىأ (هيلع) ركنأ ىأرسسكيو فاقلا حتشب(هللا قنا
 لوصو وهح ورخدعب مهمالسالهعذرب( م مع هللا قع مث باَذ ءاامهدعواسل لبلءقو) باجل! لوص حو باةءلا لول -دهاش الد

 ةفاضالاو[ ف صولاب وهوديْرْسلاةداعلا ىذتقم للا نمءاي> (ادبأ)ةروصىأ(باذك هج وب مهاقلأ الهتلاولاد) هيلا مهرمخ
 ملاذاوباعال بج وملارفكلا مهرارصا ىلءاينبمن اكباذ_علايهرامخاناهيفو (كلذ ىاخفبذكن منول ةياوناكل؛لدقو )
 دئاد_ثواهلاق:أىأ(ةلاسرلاءابعا ل-+ نع فعض ل بقو) نونموثم مهو هل ةاودصقي ناروصتي فيك نوك رشم مهو ,ولتقي

 اراهدم و5نءهحو رخ) حف لو 'وفاتلارمدك# م: وههرك وهيلعهمالو هلعذباعىأ(هيلعهللامقناسمعا

 احون ىحنإك هيدنب هللا نا ىلعادامتع |تارشأ | هل جمني ناك_:مهرهظأ نيب ودوم (باذعلا ل ورث نم
 لمعتسا(باذعلا) سنوي موقىأ(م_هد اس ل؛ليقو )دب ربامهيلا ىو ىح٠أيدثالانمهريغو
 بس ماعهنا لقا اهجوالق مل باذعب مهرشدف هلوقل اكتر لاب صتةعمنا عم باذعلا عمد ءولا
 اوسلوهتلاىلا اوجضهنام دقماوأر وثالثل ناذ_علامهدعو المنال( مهمعهللا اع مث ) ىلصالا عضولا
 «يلعيىلاعت هسا ىلصوهوممع هناا مذ سن ويبانمآ اولاقو اوناودالوالاو تاهمالانيباوةرقو حو ملا
 لوسي ىل ات هللا مه صخر هونياعامعهملعمدعل(اديأباذكهج وب مهاعل ال هللاولاق) كاذب ملءالمل سو

 نمنول_ئةي) مهنامهتداع نمناكىأ(اوناك لب ليةو) هن" الا سنوب موةالاىلاعت لاقاك سيلان ون
 (ةلاسرلاءابع الج نع مدض) بهوهلثاق(ليةو)هبمهدعوام فاختا لّدقلا ىأ(كلذ فاد: بذك

 هجرخأ اذلو ىيضهقلخ ىف ب هولاقاك ناكو مدة:اكلوقثلا لاو دو لمحكءبع ع.جةزمهحلابءابعا
 مد-ة:د-ةو) توىلاب<اصكن كالو )سرلا نم مزعل اولوأريصاكرب هاف هاو ةيمزحلا وأن عملا
 م-متلظأ ن اخداويِفةماغاوأر ىىدم_مبلرث باذعلا نمهيمهد_ءوامناف(موبذك«لهناىلءمالاكلا
 (ةي_صعم ىلع صن هيف سدل هلك هتصةفروك املا(اذهو) مهمعهفشكهنباىلا اوع رضتال موتك
 هناوهوهفعضا لو رغم ىأ (هنعن وع :رهل اوةىلعالا) مُدقْناَ هوعدا|مىلءهيلدتسا ىحهنمتردص

 كلغلاىلا ىدأذا)ىلاعت( هاوقو) هاهللا نذاب ىت> مايقلا كرد جور خا ىف هلهتلا نمنذاربغن «جرخ ا
 ءولمملا ىنععنوح_كملاوةنيقسلاهانعمو اعج وادرقمنوكيكإةلاو( دعابت نو رسقملا لات نوحّملا
 هنذاري-غن حجر مو هللا صعن لهنا ىذَسْعي اذ هبهريسغت نأ ى اهب راشافدربملا بهز هدعابُمب قداريسفتو

 هدارع ىلع د1 نمو هل_بقاسملاد بات ىلاعت هللا هر ف ندملاركذاذلو هدي_سنمىد" الاد بلاك
 نانأ اذ هلوةلالدة الا لما ئءاوهديس نمد_ءارتم ىدآ لك نافةدئافريبك انهم ركذ ىف سدل اف
 رد_صدنا ىذ:ةيهناف(نيماظلا نمتنكىنا)لجو زرع( هلوقامأو) هيلعمالاكلا مدقتد قو هيا ءر دقن

 لمشتفاةلطم (هعضوهريفيف ئذلاعضو) هانعمةقيقح (لظلاف) هلوقبهيلاراشأكسنذهنم
 فارتعا) نيماظلا نهول_عجىأ(اذهف)ه وربنا لقب رشاذاءاةلالط نموهريغو بنذلا
 هسينذ (نوكينأاماف) مده: ةغلالاعرشواةرعهظلانمءرداشل (هبندب مه ضعي دنءهنم
 ةردشلا اودارأ اذاءادنال ةداعىلءم هدب نم هلجو راى (همرنذاريغب هموقنع4-جورخت)

 هبنذ( وأ) نيحيحصلا ىف لصةموهوة-:. د1 ىلارحاهال لسوهيا عىل اعت هللا ب صانيدنل عقوايك
 2 ل 001 ل يتسلل تت 2 تا

 قدصاودهاشدقو مف ىدصلب

 ناذعلاراث"ان همالك

 اودم”افباقعلاةمدقمو
 ريخأ|ك باجحما عفن راف
 الولف هلو ةبهنعىلاعت هللا
 تامآهيرسق تاك

 م ونالا اهنامااهعقنو

 انفدكاوتمآ انس
 ىزخملا ِباَذ- منع
 انرذىذلاىأ (اذهو)

 انر رقه جو ىلع (هلك)
 لك صنهسيؤسدأ)

 لو-ةىلعالا ةدصعم

 ةقئاطأ (هنعيوغرم

 كالفلا ىلا ىتباهلوقو)

 هولامملاىأ( نوح“ ما
 (دءامنورسفملالاق)

 دعاس هموقنعء ىأ

 هكلامنع كوامسلا
 ىلاعت هليادرعأ ثدح

 هرمأق ذو مهدذنغهنوكم

 رضبالوب رعتلا اذ-مو

 هديسوهبر نمىدا ليقول
 همك> نع 51 ملحد

 ءامياش او هدعاش

 هن. دو.ع ىلع هئاقبىلا
 هد ويرومثاضقتدتو

 هفنللاظوهه_ٍءقوهردص ىفه.رريغبح عضو ن1 ل يق ى> (هعضومريغىفئنذلا عضو ملظاافنيملاظلانمتنكىفا هلوةامأو)
 ةااوهبدبحا لا نعل دعف 0 اهجْزمتثناوافرص اجب كيلع صضراغلا نبا ف راعلالوةهنمو

 اضيف راعلا لاقو مظعملافا كرششلا ناىلاعتلاةدةواك رشوارغك لباملظداو -امةدار اوىىلاعت هللا نعةلفغلا ةين لا ةيفوصلا دعب

 قدرت تمكحاوهد-ىرطاخىلع « ةدارا لاوسيف ]ترطخولو
 هموقنعمجو ر)ابنذهلءف(نوكينأامافهبتذبمهضعبدنع) ماللاوةالصلاهياعسنوينمىأ (هنمفارتعا اذهف)
 وأهب رنذاريغم



 ةالصلاه يلع وثأمدذقو)_هو5ناسما نمةسارذهب/هموث ىلع بال ءلابهتاعرلوأ) ملك ىألوهخلا ةيصد ( هل اسمع هش ها

 هالصا|«لعح ونءاعدن ا لمة وهمكحرئا سوهو ءوأوةعن هثىلاعت هللا ىلع بالذاهم'دب(دخاوا لذهمرق كال ممالسلاو

 فالخي هير نمنذانءناكمال_لاو
 هرعأ رخآ ىف ههوق ناسمان

 نه(ىطس ...اولالاقو)
 نيمدقتملا ةيفو هل ارياكأ

 ىدعمىأ (هانعمف)
 تنك ىناكناد.ةهلوق

 هب ردن ) نيملاظلاا نم

 رو-دتنالذا( ةذاانع

 ىلا للا فاضأو)هنم
 هروص#, (افارتعا ده
 هوهعل (اواةحت ساو
 مدآ ل وقاذ_ه لثمو)

 نمءال_عقدملاب )م اوعو

 مدآ ىنبمأى هو ةايا

 نيح ءاوحمدآ اهامسو

 ليقف هعلك نم تقاخإ

 ةأرمالاةفدذنه نم دل

 ءاو>لاواهمساامو ليق
 اهتاللاو كلذلو لية

 انبر) نمت قلخإ
 اناكذا ام_ىق:انملاخ

 (امهعضو ىف تدل
 هناحمب_ت هعضو ىف ىأ
 ريغق) امداباىلاعتو
 هيفالزنأىذلا عضوا

 اناكوىأ(ا.هجارخاو
 امهحا رخاق كندا

 ىلا سفرتاو نا )
 ناكمى-هو (ضرالا
 رادو ةةشملاوةنغلا

 دوادةصتامأو) ةغاكلا
 مالسلاو ةالصصلاهيلع

 هللادجر (ىطساولا لاقو )هج الامن ذمد غنا ىلعاذ_هلدف ارابد نب رقاكلا نمضرالا ىلعرذنال

 ليلو نيملا فلا نمتنك ىلا كناحس هلو. ( ٍلظلا نعىلاعت هير هرنهانعمىف )هت رتتمدقت ىلاعت
 نمهللا:هارعب (افارتعاه فن ىلا للا )سنى أ(فاضأو)ك :مملظرو دص ن عكاش ال كن احبس

 لعفلاب عقيل نا والذل( اقاةحةساو) هسغن ئرييالو هيلع كلذز و < ىت> هب رشدلاروصةلوأ إثم
 هللاهب رت ىف( اذه ىلثمو ) هقطلب هللا مهاظفحتا_ءاو هلك رشلادادعتسالاناين وامضهم ركذدنا صاح اف
 ا ممردصا ٠يثر ذعلانايب نممدقتام ء(انسقن أ انملظانب رءاو>ومدآ لوق) هعنروصقن ايو

 ىأ(هيفال رنأىذلاعضوملا ريةامهعضوفسدسا|) ىوحو مدآ (اناكذا) امسيملا مفااافاضأ اغا و

 اهد_وىتلا دلما ةنجىأ(ةنحلا نمامهجارخاو) ةفهلا ىفةرجشلا نملكالا لبق هيةهللاامفزنأ

 ةنحما نم(امهلازناو)ن برسل هيفر وه مف الخ ىلعا.:دلا فرخ آ ناس وةنجاهنا ل يقونو:موثملا
 ىوغالاءانعمهيفلظلناىلا ةراشاهرخآ ىلاامهعضو هلوةواي: دلا ( ضرالا ىلا ) ءامسلا فوق ىه ىلا
 مالسلاودالصلاهيلعح وءاعدناكاذاتلقناذ ماقن آمدقن كا ةلطمهعضوم رغقئذدلا عضو وهو

 هتعافشلءةنالزاىذ+:ىوقىلعتوءدىفاةعافشكلاهنمرشحلا لهأ اطاذالاق لبني سدل
 ايندلا ىفاهمد_ةوهقةراج_سمةمدظع ةوعد ىن لكس نال لب س:ذو سدا هءابهتعاوداجأ دق تلق ©
 ملسنوبنالمالسا اوةالصلاامهياعح ون نود سنوب هللا بتاعو كلذ ريغ قو سنذ هنالالم رمل ءاعدامل
 هللا لصدوادة-صقامأو) مهتمسث, و.(ةوعد نعلم ى>ةنسل أ مهاعد ج ونوءاعدلا لع ورعصن
 ىأ(اهينهرط_ءامىلاتغتلينا) حداالوأزوكاللوةينارهاظلا نال( تالف ل_سوهياعملاعت
 هيدارأ هبال سا.ةلا ف الخ ىلع -# | ىلابسنو صصقلا باج [ىأ(نويرابخالا) مهمتك قهشك

 هداعتعاو كلذ كدب راسعالامدعنعهبانك تاغتلالا مدعو ئراءاك ملعلا همشاف ىراصن 'اكنينيعماموق

 رهاظلا ن علدعو عانتمالابوجولا مدهبدا رأهنكلا ءايدنالا نعالضة نيك اصلا ضع ىتدايالهناف
 اوقزحىأ (اولدي نيذلا )ل_ةنىن_«مهنمضتلرطس ىاعتم(باتكلا لهأ ) راذ(نع) هلوةوةتكسنل

 ضعءبهلة:و)هو وراك ل ةنلازاوج مدل ةلعوهو هلل_كأالامم_هغاخداوابيفام(او ريغو )مسمتك
 ىلا تك مو هيلع هللا ف_صدوادن | موق كل ذوهوأ ةنيالنا ممل جني ناكو م هريس ان ىف( نب رمسملا
 قاعتق هءار# ىف ىل_دد وهو دواداهار ىتل اءانسحتا ةأرملا جوز ىأءاب روأثعبانأ هشجدئاقب وأ
 ىلعحتفي ىح عجربنا هلزو#ال توباثللا عم مدق:: نمناكو تواثلا لد ودعلاهجو ىلارماكاسةملق

 ُج وزبذ ل5 ىد ورم دءدةرما ذك عضوله تعا ايناث هلستك“ هيدب ىلع مف هله 3 ل وأ هند

 (ددوالو) مهصدقىفهو ركذ ىذلا( كلذ نمئث ىلع )نآرقلا ىف<تصقف (ىلاعت هللا صايل و) هتأرعا
 لهثامانه عيهعلايدارملاو هتياو ر ىلع دمعت ( عيد ثيدحيلا ملسو هيل عىل اعت هليا ىلص ىنلانع

 دوادنظومىلا عن هلوق) نآر غلا ىف(هيلعهللا صن ىذلاو ) ىنء ملا ذهبءاهقلا هلم« ام ريثك هنأق نسما
 ل ا تال اد عل 7-7100 ه0 لا قاتلا 0# طخ

 ىأ (اهيف)هبتك ى[ف فتوءاطلا دي دشتي (هرطسامىلا )تفئلبالنا بيق ىو الا (تفتلي ناساف اما
 (اولدنيذلا) ىراصنلاو دويل ىأ ( باكل لهأ ن ع)نولقانل ا ىأ:زمهلا تفي (نوب رام.الا)رمالا ف ىأ ه يف ةخسن ىو ا
 درودقو .ه :رامخأ نعمه رابخا ىلعادامةعا( نب مسقملا ضعب ) مهنع(هلةنو)اهاضةقم واهانعم(ا ورعف :و) اهانبمو ةارودلا ظاقلأى أ

 مواد نظو هلوقءيلع نا صن ىذلاو) كالانهاسا ىتفاوم(حيص ثيدح ىفدر والو اذ نمئ'ىلهدنلا صن: لو) الهجلعلا ند نأ



 امك ارو ىنعب(ب “أمن سحو هلوقىلا)هاخاومأ. دف هالو منار ةغبأط ىأ(هير رفغت_ءاف) هانحةءاو»انياكباىأ ( هانتفاما
 ةيوتلا نمصخأ هيانالانافةريضحلا ىلا ةلفغل نم عبجر ىأ ب اناو عوك رلا نمدلاّثنا لاح عوشلاو عوض لاي دوجسلل طقسو ىأ
 جرم ن ” امن س>وىرقلىأىنازلاند_فعدلن اولا: ه منذ هلناكناىأك لذ هلاث رفغف ةعاطلا ىلا ةيصعملا نم عوج رلا ى يف

 هةعج رلا ىهوتةن والا ريثك (باوأهنا) ةعاطلا ىفةوقلا بحاص ىأدنالا اذ دوادانددعر 5 ذاوهقحىف ىأ( هي 5هلوقو ) باخ 2

 ق>ىف (ىكوأريسفتلا اذهو) بابلك ىىأ(ع- .ظ.ةداتقلاةباوأو) هانحتماىأ (هانرع_هخامام ةؤىدذ) رطل ا نعى

 هقذأ دوعم نبافالاو ىف رقلا ىوذ نم هنوكل سابع نيا دقت لعل (ممعىلاعت هتلوةردر سوبا اسال بال

 لجراللاقنا ىلع)هنع ص نا ىأ(ةواددازام)هءارقلاو شد دحل اورهسقتلا هنعذ أ سام .عنب | لبعد رالا» اقل ادع: ةبادصلا

 اهينطعأ أ (ارينلقك او) هلوقب رمالادك أواه> ور ”|ناد» رآ الاهقلط ىأ 5 أرما ندللؤ :( |[ ه مصاوأ كوله منه

 1١6 وادم لَها كاكو لءابتتم:ىنلابتلانك لعلي

 ىذتقي 8 ضنلا اذدهىفناهيلعدروا هنا !متاصن عيمعااوهاذ هذ(ب" امني هارى ااا

 صنلااذ-هىىأ (هيفهلوقو )لاهاهةعبأو + |موا م.دارملاا اهتم بان ةنثق 59 سنذرودص اضأ

 هنمسنذرودص ماها قباون لثموهةةروحلاب ىلاعت ناد ار دصاع رات

 هلاحرهظ ] ن>هملال_هقدن اناعتدا ارملاوهانحماومانيرح ىأ (هانريتخا) هن هي "الا هذهىف( هانت ةىدش)

 لمس مال _لاوةالصا اهيلع

 هلذرتي نااضغن موضعي

 اهجوزتيف هنأرعا نع
 كلذ ناكوه-تءعأ اذا

 هللانا ري ءمهاحابم

 كلانهام هل ضرب ىلع:
 نهدهرمك) اميقهعأق ابان ههننقلا تسلق همكم .ةحاذهو هثغنمهتيفصاذا ب هذلا تناقنم سانلل

 ىلاعت هللا ه.ئاعف) (عيطم) هريسقت ق(ةداتق لاق انه(باوأ) و :««(و)ةغالا فرعيف لوادتلا ىعملاوهك ماث "الا

 داس مس ىوغبلاهلةنريسفتلا اذهويوثذلان 6ك اوثيورعس فت َنَم (ىلوأريسفتلا اًذدو) هرمالهعودجرةرثكسل

 هيلعركداو) هب ”الاىؤ دازام) 1 :هل هريس تى اموتع ىلا« هللا ىضر(دوع نم نباو سامع نب لاق اضيأ سابع نيا نع

 مغر ةلقو((ايأ :دلابهلغش غرذأ ىأ(كتأرما نعى لرنأ) اهآرىتلاءانسملاةأرملاجو زءدروأ ىنعن(لجرلل لاقنا ىلءدواد

 دامت ىرح الا ىف تةلوخدلابىلاهمضىأ (اهيناغك او) ل_ةةىت>وزغبالاهلسر أهناالاهجَوزتالاهقلطو اسهنع
 هللاءانغأد_ةوءاسنلا ىنخأ اذ_هنا هلوقو هلنيكع 1| ةعقارع ىف ىاعن هيلا هصق إى ةمذىما مذ مضاهال ها قكلاهنمو اكن

 نسلط اياءونإون ىذلا لعفلا ( كلذ ىلعهللا ه.تاعفه:مردصلالثمهّنناهيرمضاممباط# ىف فز ءوابينلفك | هلوقملا

 ادهل_ةمن ىلءاهريغ (ايندلاب هل -ثهيلعر ا 9 همدعهمأةكقث :اللا والا فالخ مهين :امىلع (هياعهبمثو) همعر رص

 (هيلعلوعي نا نبني ىذلا) وهدوعسمنياو سا. عنيا لاق ىذلا (اذهو) هودحنو حاكسن !!نماهمفامو
 ار وظع سل ءاعدتسالا

 ءايدن الارثاش_هاذمىف نعل ةنامال م ال اوةالدلا مرياعهللا لسر نه هل اممأرعأو (هرعأن هل دقتعي و ىورمكهي اعدمتعي ىأ

 ٌكيلامملا رئاسماطك
 بلط رانا هرب بلط ىأ (امطخ زاعاهنا(لةدقو) )باتكلا ل هأ

 ل الصب نذالثهتبطت لع مماللاوةالصأهيلعدوادناكو ةااوياطلا نمى هوةح ورا

 هيمسأر شاب 2 رص هناال هنأ ما جو زمول (دهشتس نا هلي سبحأ) هنا هسيل ءهللا تع ىذلا( لب

 هناري-غ اعلا ىقابو

 نيب افرغ نس>حمسال

 ليوانلا(اذهو) .>الا

 ةلالحلا لم دمتسب ى مرا نشيل ل رع نا 2 1 ؛ىذلا) ام 3

 ىورقاسملالال او هتنضقة ىف ىذارغلا عقواذا انثامىفهو ركموهوهحاو ز لقىأ هلّؤأ رشك: (ةمبطخ ل ءاجظخل و هرذقف |

 ىأهئاسنةرثك عم نموؤثملاه- يخأ ةبط+ىلعامطخناهينذ ناك فاهاهأ ورث ”افمال ىلاهياعدوادا مطخ مثءاب روأاعطغخناك هنأ

 ةخايلءابروأىأ(دهثةسنا)هبرري-غهفرعبالامتاذهو (هبلقب بحألب لهقو )هانا اسمولعمريغوهو هاممدقىذلا طرشلاب

 هيأ ةلرنم ىءدوادنا نمصصقلا لهأ هل ةنامىلا تغتال نا ىجش الهنا ل صاح 00 لع رارصا رمغنمةرظخ ناك هلعل و هلعب :هنأرعا

 هيلعاو ريصفءاليلاباومتبا م-مناهيلا ىلاعتهللا حواف هاكر يخاباوبهذ دق انآ نا برايلاقفماللا مواعب و ةعإو قدساو مهاربا

 ىلتدتل كنا هيلا ىلاعت هللا حواف ءالئبالا لاس ءرصب باهذو ف سوي ىلع نزحلاب ب وةعب وهحيذي ق>ءاودورمثب مهاربا ىلنادق

 بهذ نمةماجهر وص ىف ناطيشلا» اخر وبزلا أرقي وىلصن لعد وهنأب قاغأو هبا رحم لخد مولا كلذ ناك اما س رتحافاذك مون ون

 ند .وهوأب روأهأرما ىهاهندب ى طظغفاه رعشتضةندقةليجتأ را رصنافاهعيتنةوك ىف ىف >ةةوةتراطأ ريخص هلنيالاهذ ايل هدب دك

 توباستلا ىنعمدقتي نمناكو توانلا ىلفهمدق رابروأث غبا نأ اتابلا باصوهواب روص ننبوبأىلابتكيفءاةلبلا ةازغ



 ىفوهنأرعا جو اثق لدق ىت>ةئلاثو ىرخأ ةرمهدرب رمأول ثم دقو شعبك بدأ اي 5 وأدب 1. ىلع هللا عاق ؛ى> ع-جرب ْنأ هلال

 نيلسرملاو ءايدنالا مالعأ ضعي نع الضةنيملسانمحالصلاب ني سلا صعب نعت رددت نا عم ةءاسم دودو اذه؟ناميلسمأ

 ىك>و) نيينلا ىلءهيرقلا د > وهو نيدسوةثام هندل+ صاصقلا هبوربام ىلعدواد ثيدحت مث د> نمههج و هللا مرك ىلع نعف

 ديدي (هماظنك ملط

 هملظ ىلاهمسن ىأ همال

 نيك (همصخل وهي

 همءاع ىدلار هيناريغ

 داعمسم ريغاذهو همن

 سإل هنالري زمدتلانم
 هزاسنت "2غ ليمادهيق

 هنا عم هسيقث ىلعالو

 اذهنوكالنا لمت

 ءاتفا هلاك ناب مك

 لوقوهلوس ريدقت ىلع

 ليتو) هلوقل همصخ
 (هسفن ىلع ىذخاللب

 ن-هنظو) ةلقغلا نم

 ةل-جن-هىأ(ةنتفلا

 ال) ةنغاءال إلا
 هياععسوىأ(هل طس

 لاكو_هو(كمملا نه)

 (ايندلاو)] ىروصلا هاا

 جاتا لاملاةرثك ىأ

 ىرورضلا لاحت اىفهيلا

 خلا ضع ىاذك

 انهىلا كقوهلو5

 رخآ صعد نامىقايسو
 ق-ملاو) ارنوم

 (رابخالا ف غيُأام
 ىلا) راي>الا ن-عئأ
 هيلا تدنامىأ (دواد

 مدق (بدهذ)كلذ نم

 دقلنيمصاملادحال هلوقهنمرقغتسا ىذلاهبنذنا) ىلاعتهتلاهجر ىئنحملا 04

 هوجولاهذ_هىلعو هتمعأاهنالاه> ٌوزتده ثدساول هنا هملققب رطخهنالهيذ اوبال ىلق ليموهو رمأك
 راسدنالانمب ةر>فالوأىق ناك مكمهد_:عازئاح ناك: هكحو زنءلوزلا |ساطامأهيق هم هءعمال

 مهد_:ءزئاج لعلف غارفو ىذرريخباندنعامارح تناكناواسهناقةبطخلا ىلعةيط# ااماو نم رحاهملاو
 مه همدسن وحالمادعام و اهم او القرول لا تا رطخاما اوهياعحج رحالف هيهللا هماعأاعملعل وأ

 ةئام هنداج مالت اوةالصال اهيلعوادةصةيثدح نمهنءىلاعتهّللا ىدرىلع لاقا ذلوه,ثدحتا الو

 ىل عت هللا ىلص انيدن ةصقريظزةصقل اهذهو مالا اوةالصل امييلعءادثالا ىلعدي رقل اد>ودونينسو

 الا اهآرال كلذ ىلا, اك ش>جتنب سني ز نين هولا مأ هتجو ز ىف هذعىلاعت هللا ىذر ز عمم سو هيأع

 هللااهجوز ىت>كجو زك ءلعْك ما هللا: لب اهقارفاهج وز نم سلط: ل ل وهيا عىلاعت هللا ىلدهنا
 مييلع فسوودوادوانيد'ءايدنالا نمقث الثءاسنلابىل عت هللا ىلة بادو هل ةميظعةيقنم هيفو هلىلاعت
 تتكوريسافتلاىف ل_صقمةصقل اهذ_هىلعمالاكللاةيقبوهنمةيفخ كالا مالسااوةالص' ١

 ىحو) ديدحماح رشلاف لنا لاقلاو ل_يقلاةرثكوانهاس ملي وطتلل ة_جاحالف ثيدسحلا
 (هنمرفغتسا ىذلاهبتذنأ) ر وهدملامامالا ثيال اودأ هناو هتجرتانمدقدقوهريسغتىف (ىدنقر مسلا
 عك (نيمداد_>الهلوق) وهام اوهومهوناك اينذ نك له:ءوقعا و هنرغ_غم هللا نو باط يي

 (هملظف)هجاعن ىلاكتءنلاو د(كماظدقل) هلننمداخ :منيلجرهرو دىئمايت[نيذللا نيكلملا

 هرمأ تدثتوهمدخلا4ىف ثكريغ نم هلوةدرجعىأ (همدخلوةب) ملظللهمسن ىأمالالا ديد كنب
 انهىد_كالىدنةرمسلا هلاقاخ للملا نمد« ىفز والهنا ىف رعلانبالافدقو ىلوالا ف الخوهو
 هللا مالك و هلاواع ىذرهنظفهيلع ركن |و هنلاعم هل مل_همصخىأ رهنال هلاواما هناب هنعسيجأو

 كماطد_ة:لوة:كناك ناربد_ةّدب وهوأ هاضر هنوكسد مع و لهعلاق هن اك ةزاحالا ةءاغىلع ىمم
 ندحالاوهل_ه5ضرنو هساعاذلو هماظ نع لاس لو لدعم _باولظنملا ]وق عمسهنا ىميللالاقو

 ىذلا(كلذ نمدوادىلا) ةةباسلار ابخالا ف بسنامىأ( رامخالا ف غيضأ ام ىننىلاو)هانمدقام
 ىٌتاطلا سوأنبسدبحوهناهربلا لاق (ماةوبأو) هتجرت تمدةثدقو ( ردن نيدجأ بهذ )هوور

 رثإنكل ىدذتملا ىلعةس 0 و رصعل امدقةمنيدل وما نءمةيلعلا ةقمطأ اى وهو ه4 رعلا وةعللابه-3 روم

 ىلا عت هللاهجر فدصملال ة:دقو مسالا كارتشا نم طاغوهفريسعالاو ثيدءاماعنمهدعنم

 وهو ما_عىلاب سل ءوهوةلطءلط للهأ نمةيكلالاءاملع نمىربمالا د نءاريثك باتكلا اذهىف

 َنَع ىل-هن نم عجس ملاناك اطخ رعاشأا ماع :وبأ هنأ نم ىثاوملا باح ًاوانهحا ل | هلاقام 8 انهدا رمل

 هلوقهديون:و هيئةرمشالا#اذهوىظفللا لارتشالامهرغام او ةيعرشا ار ؤمالا,ىاع:بامايشرعاشلا

 (ىدوادلالاقو) هيمهوللدي ثموهة فرعبالا#اةةمرعاشا اماعىفأدعناف(نيقةغا نمامهريغو )

 نوثدغلاء' : ر(ريخعاب ر وأو سو هيلعهللا لصدو ادة كة ىف سدل) هتجرت ل عوهيلع مالاكلاا مدقت

 6 (نيققحملا نمامهريغو ما وأو رصن ني دجأ )هيلا سهذاميقرصلا ةدافاله. ىاعتملا

 نكيملاذا اًددومهوبذكتالو باتكللا لهأاوةدصت المال اودالصلا هيلع لاقدر ريل ارامخأ اوربغ دقدةرحفل اةرفكلامهن الكلذو

 لاقو) م-هرارسأو مسجمّتك نءومهرادحأو مهناهر نعمهراسخأ ىف مهبذك-:اناك ثالثالاو انتم رشنءنأوقو انةلمدعاوقل امقانم



 هقدرعأ لوصم ( لهل“ ةةبدع ىنب) نظرنا ىغيذي الو ىأل وها ةةيص:(نظيالو)رثالا بابر ادة عةريثعملاهطورششب ىأ(تشي
 ايا .ظءنوأد حاولا قوذ :ام ىلعءةالطا ىلءءاند اما. 1# صد :اوروتمتلافومالثلا اماه اك 0 ريج ل د ,ةنام صا مث

 ه-.ةوبهعااو بك رلا ل ماهباشمو هلا ظاك ناك فاما اضذل نال ز[ناكلسلا لاك الاا نمامهعمنمو امهلحالوأ
 ىآار ضع ناهس ناذه هلوةواوداخىذلاك ىلا«: هلوةىف قة>امىلءموقل اوجوةلاكهريجضدر الظل عالج ناكولا

 النا نيذللا نيمص# ا نال يةو) نيج و لادا رذأ ىلعءانبا اوهص- | عسجاقو نأع وذ

 هلم .ةلاهملع هللأ " نأميلسمأآىهو ملعب ,ممهدعدةواداهج و زثىتااةأرملا جوز نا:> نبا وه 1

 ةانئمو ةلم-هملا» اك نازل نر مذيب هنأ هيك اوحىف ىاطذالالاقءابر وأو مالسلاو
 ىذبنظ» ءالف)الّن هيف لعأ الن اهربلا لاقو ىوالاةز مهلا تفي م هريغ هطءضو وةرمهاوملت ةدمو ةين

 دهس نا هبلقب تحأل_سوهيلعىلا عن هللا ىل ص هنأ هلوق نمهماةامهيغاننالو هولاقأك (ملسم ل ةبحم

 مالكن ان مل.ةامو رمامزخ آىلا ل-.ةوهلوةب هضرع لب هضترب 1 ىلاعت هللا هجر فصلا ناف لقاك
 هيلعمادقالاوءايزنال !اماةعقدليالامهيقهوورامنافْئْدد سدل لل درب غنمتاراورلا فن»طىدوادلا

 ناب( هيلاامصتنخا نيذللا يمص“ |نالدقو) ليثدهنمساطاالىفانلاو قيليالةح.هكشدأو رريغ نم

 ىف لاك مول :لاربجامهونيا برقر وصف ناكلمأل ةقيقح (نالجر )رخ"الاىلءامهدحأ ىدا
 ةروص ماين[ ناكل مام_منابلد وانربغن م( هب < الا رهاطظ ىلع منغ غ)جاتن ةخسنىفوةجعن عج( جامذ

 خسذلا ضءدىقعقواذ- هوصصقا|ن رامصأ لاتاكال كوالا فال نمهنمرد- صام ىلعدأ مني نيلجر

 ىذلاو تشرملهبوثاهب رت او ناتكللا لهأو صاصقلا نيب رهتشا امنا لأ + او ءالاف سدلو

 لهأ هلقئامو ماللاوةالصلا هم ء(فسو ةدقاماو)ةوم !!ماةمدأنابأم 45 سذأ هذ عىل اعا هليا هصق

 مالا او ةالصلا م جاعتاينتالا لعل روج ني كفاك تةر ود ودع ناك صصقلا

 5 هرم ىو 5 بوق ءبءانبا( هيوخاو)ة>ردتلاثدداحالا نمالو نآر هلا نم ص :ىف هلل _صأالا#

 هتوخأ ءااو 1! علارتخاد_ءداه> وت نمازي وماللاوةالصلا هيلع سوي مأ لي>ار هاني وز

 ىلعسذاق) ليورةع دا مهربك أومهئامسأ طءطىق فالتخا عم رار ١ وعلاو يساهم !اىف ةروك ذم

 ع هيلا سدي ص :وأه مق نهطىلع لديا مضا رتعاىأ(بقعن) اةصقلاكإ:ىقىأ (اهيذ ىف فسوب

 هناكءرت | ناس علا لصأو ركداانبا سركلاوهومالسلاو:الصلاهلط تل ,ال

 ضارالفامادابايأدرواذهموأكستلايكض رخال ندع نوكنصلا ل عتسا مدرع

 امىلعضارعءالأو ه(هتوخااماو) نو رسما اكد يكهن ءداك> امك ؟هسقنمالسأ | هم اءىفسوب ىلع

 ثدش مل-ف) هدرا مالا نبأ ىلَع ميلك تال ندمممردص

 طل بنعم هلا عفرا هامسةلاسر كايا هول عقامىفاني ىت>(مهتوبب :

 .آهركسنأو ءم و ملب ؛لاقهنادبز نبا نم لقوم( وت نيعنانلاو ةبادعلا ع نمدحأ ن نعلن: ملف سوي

 00 ممونموريثكن باو ىزارلاو ىطرقااكءدر نم 2 هيد مالم ممممنورسفا او
 مد -ودلب :لاق هونك بوةءندالو ايطام_ىالا ارمسثو هل ضرع“ لن“ مهممو ىز وحلا نياك حيج رثالب

 أاههيجوتو (م ملا عف أ ىلع هلعاف (مالكلا) 0 (مزايف) هناي ٠ لا .سو

 9 7 2 722122102 0 جما

 0 ا

 هيفلقنلا تو.ئياسل ةمىأة .ةوفهانثمءانوةدحوملا ن وكسو ةثا* ما عاقب (ثدن)ةدم“ عال مم 1

 دوادىلاىأ (هيلاام_صتخا

 ناكلمالىأ(نالجر)
 ناربخ ىلع عوةرموهو
 ةيشام فورهانوهام ىلع

 ه-جووايصننيداجر
 لا كا
 رسما قنئالاةثرحا

 ايه[ فر نكرر
 ىهّتناديغ وهونالجر
 ىف) ى-- ال هؤطخو

 ىاعتم (منغ ( جات

 ر_هاظىلء) امصتتخاب
 ماصتخالانو كف( الا

 امليشمال ىأ ايقيةت

 داقتس ١نكلايرب وصتو

 ف رطب اًضيأَةَع هما نم

 زاك نمه.داريامةرا ثأآلا

 ىأ (ل.قو) ٠ ١ رطلا

 رقغت 2 ىذلا هينذ لع

 00 شا ست

 نم)ه<:طابف(نط و

 ةنللا وةيلملا ىأ(ةنئفلا

 هلع وىأ(هلط- داع |||

 ىآو(ايندلاوكللانم) ||“

 عمىلو-لاةمصءالول

 هنود اوم ف وادا نيسل| ثياثت ندهن اغلرهث أن ب باوءايلامذد وهو(ماللا هيلع مسوةصقاماو) ىرخ" الا ة>ردلا

 قاس قاكد ةعوأض ارتعا ى[فاةلادب دشتي ( بقعت )م6>ن مىأا,ممةخَهن قوم مد :ىقىأ (ابم5 ىف سول ىلع س دلك

 انمزاب تح أنامل لان( مزامف) م هاوأ يف لاوكشا الث ءاملعلا ص ءيدنع ىأ(مهتومنت شملت هنو>ااماو )ةمالموبأ" ءةلاطم

 مهامآن ب كت يل ءاح ةوانو مهلا هنأ ىلءملاكلا)



 لزنآامو هتلابان مآ اولوق ىلاع: لات ثيح هابنالا لهأ نءمهنوك ىفاك رص سدل (ءايدنالا رك ْددَت ءْنآرقلا ىف مهدعو طامسسالا رك دوا
 100100 بادافحاوبوةعبدالوأرم.ككانأ درس وذو هاما .سالاو هدول و رداو و ليه ..او هاربا ىلا لرنأاموانيلا

 هللالوشر اظبسام ,معىلاعتهللا ىذرنيسلاو نحال لد ةهنموهلذاحلحرلا ! طيسوةعاج + جممملداو لكس 0 الدب اومسو

 ةريشع ىتنث |مهانعطقو ىلاعت هلوقهنمومحعلان مبوعشلاوبرعلا ىف ةليمقلاك ليث 1 رمسأ ىو قطا سوه يلع ىلا اهل : هللا ىل_ 2

 بذانااىفموتارعناىلاءااسكاو ! !|ةثيهىلع مهابافسوباب و ورك ملارعشا وهرهاط تس مهلك ف شونةودخأ م هو امأاطأ. 9

 روهطو ناءالار وخار اهماسكا اوكار وصتنولك نال مت < هنأ ىلع بوعد |١ 5 مم هالشت اك ىا اةلاسرلاة بت هرم نود

 (نورمسفملا لاق ) سقان |

 نمل 2 مه-صعال نئأ

 لات( طابا انانمئت
 طابسالا ناكوىوغيلا

 لزن اامولاقكلذلوءايد' |

 راصق هباصنمد وفعل

 رذدارأا او ءايدنا منام هوب( ءاينالار ك ذدنءنآ هلا قمهدعو طامسالار 3 ذ) هل 20: و)

 4- جاراشاكءرسءاغياصن حر ةءامنم راه 211 تاور هقادلو نم لول ءاصدالوأال توقعي

 (طايسالاهانبا ْن هزات راصىألوهحن ءاندب (ْئينن مديرين ورسفملا لاق) هلو : كاذب هربا دجر ىدصلا

 معز نم م- ممو4- هلا 2ْن 1 ةلار مه اظوم#<و مث ىلع ل ءأدم هلد ةرلرسشك نب 1 لاوو مد: ك# ءاصلهدالوأ ال

 طامسا م-24لاقي :ل ثار 8 نينو الدي ليادالو اما. الا لاعت هلوقل كلذ دعب مهي لا ىجوأ م هما

 بوق-ءيةبرذناىلعلا ؟ مم مايعابموملا جوأ هناىلع لدي الف مجعلا فبوعشلاو برعلا ىف ل" ايا

 ةقئلملاةرج-ثكلا ظء_ىلال_صأوةدهب :نبا هلافإك هبا صل بودي دالوارط | مسالا ينقل هج دالوءايدت ١

 اظيش نيس او نحال ليقاكاضي ادفاحما طبسلاومهترثكل بوةء.دالوأ ل عقاطأ مث ناصغالا
 تاءاسلا طام_الان ان حير صا أ اطأب ,سارشع ىثا لوقو لبو هيل ءىلاعت هللا ىل- صهّتلا لوسر

 ادا 0 اللا هلع وموملبقوت مويق ناك لو أط+ بالا دالوأب اندض: .صختفاةلطمةريثكلا

 هتوخان اكول ىى :نبا ىننباىننياىث :مهاربا نيقدسا نيبوةء«!نيف سو سانلا مرك [ثيدحلا

 اظول ٠ نم طلغلااثناساو متون مدع ىف ريدك لاو قو ةءلا نم موتصة قامو كلذ ف دوك أ امنا

 اوناك.+) هاناصف يكُن الثلالاوقالادح أو هوا (ليقدقو) كلذ ىف هلة لاسر ىف ةيميت نبا هلاقاك طامسألا

 وهو نس عج (نانسألار امص ف سو: ةرو سئ م مءىلاعت هلبا هاك >< ا «(اولعفام_ ف سويباواعق نب ريح

 ىأهيدهعلا دعي دعب ردك (هنأو 020 جا نيخ فس وناوز ريعملا ذو ) نيقلك هريغلافطا ىأ رهعا تاحز )

 ردصامممعردصنيح موكل ىأ (اذخو اان هةقيطلهنرامعىفو نيم ريغ هودوقرافمهنال هوق عامل

 ناو)لاجرلابرلءالسعالاو(بءلنو) قباستنوىراجتن ىأ( عترتادغان نعموز_سرأ )م ممبال (اولاف)

 ةلالدلا هذ-هوم-4 اح ةقيتدع ( عأ هللا او)ةمدقتملالا وقالادحأ ىلع( لوفغلا اذهدمءكةود .ةمهتددت

 ىل-عو نونلا ب هلنو عمر :ةءارةىلعوهو نوعيات ونوبعلي د قر امكلا نافردابتم ارهأ ظلام

 ل-مقدقو) ملعأىلاعتو

 راغص هولعفأم ف شويب

 اوزيعللاذ_ هلو نانسالا

 قهوثرعي ل ىأ(فسوب
 اوعم_ثحا ني>) ردم

 اذفو)ه,ةخس ىو (هيلع

: 0 

 ل 9 يئاد

 اهنا رهاظلاو نونلاةءارق

 مد ءاذكوه-. لا لارا مدد وهوانُت !اءايلاب بولي وعثر ىرخ ؟الاثءأ رقلا ةءارقل يلغتلا ىلع لوم

 بد نوناموأ 5 هئس لوعذ رأموتقراغمةد هْنآلهرمهد يعدعب وم هرغص ىلعل دب ان نسمات غلو ب

 هل ثمود سلك نم مب رقمدعلوةءيهلاىوذ ولما ةٌديهب هنوكو هنز رف دم اهوقرعتال نازو<الذار مااا ادغر كالا علاوة

 بنذلاعوةونمهباولدة-اام(اماو) ردقلا اذهبهيةىقتك ةونظااتارامالا نم اك ل 0ك 1مم
 وهو م مم .صءلاو

هرتم ص (هىرناهربئأر ناالولا مم هو هيته-هل- هلو ىلاعت هو 0
 زب زعلا:أرمال تو_

 001 - 2ةوررأ لن مصل مزفلا طع نوكي مهلا السلا ذالفلاةياع شيول مهريمصو 1 .ةتالرابكلا علنا

 ىرايتخا : كشالاعا ذهوةصقل اورعالا(اذهدعبةةومنمه) تانك نافىورب ( تكد ناوزافرع واعرش

 دذعالا هع الرئابكاولكر ومالا ءذهورحلا عب وبذك-لاو م>رلا عطقو قوقءلا نم م4 عقوأم .:لاكشالاا ءاوةثعملا ل 5هنأ همق

 رطل انسب وساع .ةىلاعن هللالوقاماو) ةدقلا هذه ىف الخ ىلع نوةقحناو ةثعبلا لبقءايدنالا ىلع باك درا رو*2 نم

 6 ةرسحوا يا عةةقشورطخوو ركفمهوأ امويفةيدمسالءامل اود ومد 00 وز :دوأ رموو ةوهشمه ىأ(هيتمهدقل و)

 ناالول) ةلكاشملاة قي رطوأة سنا ا ةعنص مهو ت مهنيب نو وابيا|ضوفملا بيغلا اظةح مدعامداراو اهيدلاهمه عمة ىلع

 باوجىقم_هىفذ-حوةيصءملاو هم( 3 ةدوج رمهومنلا ن 5 همه ةمصعلا نم اهمزاولو ةونلاالول ىأ (هر ناهربىأر

 اهلبق نمهرل عمه ةلالدلالرأ



 (ةئيست باو)هياعممصناو وب ىأ(هيناوبال)اهرطاوخىأ(سفنلامهناَنيثدحغاوءاهقفلا نهريثك بهذم ىلعت)

 هنعمعك اذامومذمري_غوهو ىناثلا ىنعماهمهو ةثح اعلا اهتد اراوهولوالا ىنءملاباهمهو ىرايتخا

 انام ىلع ا ماعهعدقزوج ناالول ب اوج ى:_عملاىف هنالهعوقو مدعدانلةْناف سول هيلعرحوثاحودمم لب
 ل_حنمصصتقلاىف عةوامو ا بم. هنا ىلعذ_ةنيح لد_مم_هناهربلا هب رالول ىأ هماقم مئاقوأ
 اضاعمال_سااوةال_صلاهيلع ب وقعت ىأرهناليقهن رناهرب و هلل دأالرذك هدهدامو لد وارسلا

 وأهبدو_ص لتر و_صتنامءايدنالا نمب وتكمتنأو ءاهقسلا لعق لعغت الوعي وهو هعيسصأ ىلع

 ءارون متو صد ىدون ل-مقو هنو هشه مث عزتقهديب هرد_صبرض لي قو ف قسلا هلج رخو ةَعدقحهآر
 قد رطىلعفلءد_صفمالءاوةالصل هيلع لب ربج هلل تاس ليقوهفلخ ت ضم واي راه ماقف باجل
 سدلو) هلوةيهرسثو ىرارطضارعأ هنالاقلطم (هيذخاوننال سفنلا مهنا نيث دغاوءاهةغلا نم ةعاسج
 ىمدقلثيدحلا قىنعب(هبرنع)القن لو هيلعىلاعت هللا لص ( هلوقل)ةيصعمو ةثيطخىأ (ةثيس
 9 اهد دصقواهيلعمزعىأ(ةئيسس ىد ؛ءمهاذا) ليوط ثيد>وهوهحيض ىف ل_تمهاورىذلا

 ةيصعمالف)ءدب رتامعاهف ريو 4 ببقت هيد ها( 00 هلتدتك هن رنمافو>اهك رثناب(اهامعي

 تهذ_ىلغامأو) ريدةتلاو لوقلااذ_هىلع( نذا) مال_لاو:ال_صلا هيلع سومه ىأ(اذهىف
 رظالااوقةدقسوصنلا ضراعت اوأرنيذلا ىفالفابلار كب ىل' اك(نيملك لاو ءاهقفلا نمنيقتلا
 (سقنلاهياعتنطواذا) لابلابرط+ىذلا( مهلا ناف)الي_صقت كلذ ىفاولصف م هنافاهتب ىمفوتلا ىف

 ناك أمد-هد رك ذا1لةنمانطو:ذ_تاهانعمل_صاوه_غلع تمزح وتممدئأآلعفل !ىلعةمزاع

 هلع بنك (ةئيس)ت ررم.سأف مأىلع ابتلجاذا | ممزط و ١ 9 ىنقت تدط ولا هرهاظةتالعل ١ زاحم

 نمسعنأ اهيلع)ل وعقل ءاذملاب( نط وثملامامأو ) ذ-هعن ردذ-٠2«ناك ري مب كذ و نارمخ 2 وذ ريوهق

 وهاذه و ) هلم ةامال(هنع وفعل اوهذ) ريس فاطءا(اه هرطاوخ و) ءزغ وةسين ىعكمه عج (اهم هوه

 ىلعة_صقلاهذربلالدت_ىالا ّميالذ هن ءوفعملا لمعلا (اذ_هنمفسوب مههّلاءاشن ا نو ؟.ةىتحلا
 ةيصءمالفهىذ اوف اله_هئرطاخو هرملامهناىلاءاملعلا نمريثك سهذهنا لصاحناو رئاغداازب وت
 اذاود_:ءوةعمسمنلا هيلع نطوثملاذا مان اىلانيث داو ءاهعغلا صعد سهذوا ذ_هىلعك لذة

 رخأثيداحأو لم ثيد--ىف مدغ:اذةفلاخم هيف صوصنلاو ةئدستدتكت ممصو هيلعتنطو
 هلوقو هللاهب ك._باحي هوقو أ ك_ىفنأ ىقاماود_بتناوىلاعت هلوقوهب ذ_اونال هنا ىلع لديها .همىق
 درباملوأ نان مىلازغلا هلاقامام مدي ىيفولاو هفالخ ىلع د: هون و مكي واق تدسك اسك ذ-خاون
 ىناثلاو ارطامنو سقنلا ثددح ىمهس و سفنلاا هام قي رطلا ىلعةأرعاهب و ركب لقلا ىلع
 لعفي نا غيني هناب باقلا مكد ثلاثلاو ىيبطلا ل_ملاوهورظلاةداعاوةسغرلا نم4_:م دلو يام
 هناله.ذخاوثباللوالاوءايحلاك هنعفراو_صلاةلرتو كلذ ىلع يمصتلا عسارلاو رظنلاةداعاىعبذي و

 هلوقيدارماوهوه رايثخات سل اهنالؤو ه_كثلاو ل-ملاو سفذلا ناجي هاذكورايتخالا تحت لد ال
 امأو مزعو مهاهممّثيالىتلارطاو# اوهواهسوقن هبت دحام ىمأ نعوع ىل_سوهيل عىل اعت هللا ىلص

 هيذ_اوثيفايرا.ثخاو هذ خاوثبالو اي زارط_ضانوكيف لعسقي نا ىغبشي هنأب سقنلا مكحوداةدعالا ١

 هتدها طة ندع هلت دك همهىلءامدنو هللا نمافوخ هك رنا«. ةرلذ لعق لنافهيذخاوتن عسارلاو
 اذ_هىلعلديام ثرد_لا فو هيلعتدتك هللا نمفو-_خريغرذعو ىنثاعلدكرتناوهسفنل
 5 «ئماميمصتوامزع نأك مالا وهداصأ |ه_ءلع قش ولم-ه و نس> مالك وهو لم_دقتلا

 (نوك 5) هلو رد-ةملاوسنعبا وخل ىلا اراشأ مث ةيصعمالةن حو عقهن رفو->خه:م

 هلو_هبهسني ىذلاهريسسقتو هاسنعم (ةي”الاى سقت ئربأامو هلو-ق) هنعوف-همهنارب دقن ىلع |
 2 1 و هك جمعت 2 م و وج صم مص صح كم صم. ةمصصص صم جس سس يووم ا صصمو سس و سس هس وصل

 هربا ىلبص هلوقأ )ةرومصالا

 ثدد !ىفهنءايك احىأ
 ىننالا مالكلاو ىسدقلا

 5 ةمدسا ىدمع مهاذا

 افوخاهكرتوىأ(|غامعب
 اءاع تدشلف ى-ه

 ىل>[نمانط انوارهاظ

 زود و لوهلا ةغيصد
 لءاقلاةةيصدنوك نا

 باكي نابترعأ ىدملاو
 نيالا ةنجعمإ
 امأو)ذني> ىأ (اذاهمه
 نءنيققلاسهذمىلع

 نافني ملك:ملاوءاهقفلا
 واولا عذب (تنطواذامهلا
 ةروسكماءاطلا ديدشاو

 هياع) ترعستااذاىأ

 نمسا هيلع نطو

 وهقاهرطاو*واهمومه

 ىأ(قحاود) تاثلا

 نيبةطرتعمة ل[ جباوصلا

 هاشنا نوكيثإاباوجوامأ
 هيلع ف سو مهىلاع هلا
 ناىأ(مال_!اوةالصلا

 اذهنماةوهكامهناك

 قئاللاوهامك (ل-بيقلا

 ىأ (ىسقن ئربأ امو
 الو ةازرلارب__صقتلا نم

 ةزاظنلا لاك, اريكزأ
 ناىأأ(ةيكالا)ةراهطلاو

 مدابع نمهتعاطق نسحأ ن ث محرهدامع نم« مد ىف طرف نار وغغل ىف رنااه بجاوهواوتار دك اهدواسووأتارط نم



 ةونلاهتكزاسا ىاامومفلو هلا ةغيصد(ئرم و لبق كزلا؟ةخسن ىفو(اسل) ةيدوسعلاةيارز ىف( سفنلاةقلاخمب فارتعالاو)
 ئزارلاى أ (متاحوبأ ىحدقو) وع: ىب رطىلخلوابالىأ(فيكف)كلانهةمضعلاب 148 هليده_ثو كلذ لبقهتاربو

 ا سطل يش ل ن2 ٠ 50 3 ا 1 ل ل اا سارع اوم دع راتسعسج قط راج: نور وسهم عسسل هوس جو كانتتمهسس

 3000000 مسس# ور اعل
 هلوقىأ(كلذنوكي وأ)ه.ف روذحال ل بجرعأ هنالامءاوعزت ام ىى-عي(مهلاذهنماهئريأامكأ )أ كلا اهدا ماممالا
 هناالهتل لكلا نالزم_ثراسعوزن هريغهناراهظاب(عضاوتلا قدرطىلعهنم) ردص ىفنئربأاموأأأ منة و مالعالاد>أ
 هلرانك د ا 3 :.ل»ء 1 و ها -م 2 6 00 5
 تاعقدقو ىماءملامهلا نماهئس أ مىأ(سهنلاةقااخمفارتعالاو ) هك دمت: ىح ولم هنمرد_ص تاكوةئامو نما

 لقى 2 م !|تئيفذتو ماللارسكب (ال) هسةمن رحأ و هواهمه نعاهتفرصوابت هل اخىبكلاو ند عوض رصلاب

 َناهجولاو تيغ!اب4_:خأل ىف إ_«يلكالذا وقبل ص:مزي زعلاةأرعا مالك نمهنا للي ةدقو مالسلاو 5 جلا
 30 3 00 ٍ . 0 . ماو قوس و
 1ديبأت(فيكسف) الصألا ىلادرنالا هىل ةوريساعت!!قناروك دم 4 ءتدحو مهريغو

 فارءاالهنا نمهدد_صد وها

 روعم( ةذيبعىأ نع) هريسفت ىف متاح نأ نب اهلعلو لق( متاحونأ ى>دقو)هماللك ىقهنمسنذرو طلصد ىلعالاد_ عنا و

 ٌقاسنااو دواد وبأو
 ىطقرادلا لاقةءاجو
 نجرلا دمع هنبامأوةقث

 رذ-_:1انب سد ردانيد_# ليلا اظفأحممامامالا وهىزارلامتاحوبأوه-:رت تمدقتدقو ىثملانبا
 ملمس سب نامعش قىف ونوةئامونوع_ساو س#+ ةدسدإو ثرذحلاو ريسفملا ىف مالعالا دح أ ىلظنحلا

 ناو] ةيصعملءرمههنم عقيل ىأ(م«م) مال و جالك اهيلع(فسونا) نيتأمو نيعبشو

 / لاح هلو لياجريسق# هلق
 ىقىخذرملا في رشا الاق(أهم_4هيرناهربىأر ناالولو) هند ارااهقيلكتو ف-سويبىأ(هن) ةدسءىلأ نع) لي
 قرادتالو ىأك ةكرادت ىنآالول تكل هتنك دقمهوةىر#<ىراذه ىلعهناررغلاورردلاهبانك أإ] هن نعد فو/هتادجت
 00 ا تداول هنلا لص ةالولو ىلا عد هلو هلدهششاوتلاله عشب ناو تكله ١ يبا نر ا 0 1 0 ةقئاط ته همجوو كملَع هللا ضفالولو ىلاعت هلوق هاد هشتساو لاله عش ناو تكا 0

 لتس دهاوشرك ذوهفذ_-نمىلوأوهوأبيلع الولباوج مدق# موقدعبُ ساو عقيل مهلاوكولض» ءاملا ذدوهوالصأى ا

 زاوجمدعل فود_الواباوجنا ل يأسف ىبتت ازوالدبالاو نم ىلع ا بدر هيدعت زاوجىلءأبمب 1 0
 اهريغوةدب رعلا ىفةعالا نم لع ىذن ران كل جاحزلاو ىرشعْرْلا ب هذماذ_هو ىذرع ريع 4؟لعد مدقت هيف مااكلاناو)

 تمهاقلو' ىأريخانو

 همزلكلاو أ(
 اح راك اخيلز ليقول دءاراهمسازب زعلاةأرعاوةيصءملاعةاولوأ هلمقأم ظلب ردي و هلو ةريتخا|ًدلخ

 هنمكملط ىأ | هذو ءاحاذادوريدار نمسا طا اةدوارماوريفطقزي زعلااهجوز مسأو( مدع _سأو

 ىذلا نعمل مههنم عقيل هنا لعل لدهيفو هلىلاهتهتلا ةمصعل مذتما مصعتسا ىعمواهعجاضي نأ 00
 (ءاشحفلاوءوسل اهنء فرصا )ءانمصعىأ(كلذك )هقحىف(لاعتلاق دق) هناودب ؤبامم (و) هولا الواب ال

 هاننب ىأ عفروأ تصنل- < ىروراوراحنأو هللا ةي_صعمنم4مذ ران سف: ل عدلى أ : 0 29 سي

 ةأر_لاةعئاومءاثحفلاوكلملاةبوةعوأعييقاارك ذلاوأانزلاءوسلاو كلذكءرمأوأ كلذك انديدت 5 1 1 0 3
 قلغو هتدوار هلوق ىلع فوظعم (ٍبأوبالا تا غو ) ةهكقلا هذ_هىف ىلاءت(لاقو) عبةءامت اهودفو 0 4 8 0
 ىلقمل_هفمساتيه(كلتيهتلاقو)هتدارااطهيول+ةلاهافقوربثك دلل ليعفتلاو هل-غةبابلا | 3 ١ لمعا
 ىأك لت ثه ئرقو ل-هنمس:رةّب.هسغارلالاقو كلايق_سىفاك نييدتلل ماللاف حملا ىل-ع 0 9 ا 7 1

 (ةي؟ الا ىاوثمن بحأ ىف رهناهللاذاعملاق) ىهمن اكلت يهد!تلفاذاهءثثهلاقيو كلتايمتأ] 2 ا ص
 تدرأا و كمهللاب ذوعأىأ هللاذاعم هثدوا ر ني->ملسو ه- ل ءىلاعت هلباىل_ص لاقىأ 20 3

 ىو”نم ماقملاى_عيىو.- لاو ةبردصملا لهبو_صةموهو هبت مم هام عفدف هللاىلائجتلأ ا

 ةروهثمتآ ارقهرف(كلتيهتلاقو)باجحلا ورتسلاىفةغاابموبامساللامامتها(باوبالات ةاغو لاقو) انْرْلا ىهو ةريبكملا ىأ
 ّش رعلاوأ/ى د)هّنلاىأ(هنا)اذاعم هللابذ وعأىأ(هللاذاعمل اق) هيلا كوءدأامىلا ملهاهلص اخ .وةروط_تمستك ىف و روك دم اعمو



 ىأاهبم_هليقو)كلممل ر زووأر» رعلاهباوض( كلما لبق و )هيدا رمل وهو ىأ(هللا) انعم قىأى رؤةذشأىفو 6 رلث]

 َُل ةغا هل مص هجو ىلع ترسو تماهأ متدوأ رعءانثأ ىف اهنا اهتحيصن ةلجنمواهحصن ىأ (اهظغود) اه رضوأ اهدرط ىأ(اهرحزب

 ءدان(اهيمهلل- هقو) ىرعأ مج ىلع علطملا ىر نمىوحةسأال ف. كةرضالو عفنالو رصدالو هلةاي>الا_منييحتست تنك اذااهل

 (اهعفدواهب رضي مهليقو)بدأوأ ب ضغرظن( اهيلار ظن ىأاهبمهليقوا معهعانتما اه_غىأ) فوذحم هلعافو ةدب زموأ ةيدعتلل
 4 اذهلمق 5) ملعأىلاعت هللاو مدقتال ر اركدتلاكاذه :واه درش كوه سفن ند

 الز يو زوهو ماللارسكي(كلماىل قو ىلاعتهلا) هناانه( ىفر) ىنعم( ىف ليقو) هن ماقأ اذا ناكسلاب
 ىنرااوديسا اوكلاللاهانعموهريغىلءوهّللا لع قطب برلاف ىاوم نسحأ ىل ررعخناشلل هناريمدو

 هللاريغىلءهقالطا ىلع ىسّملاو ارارعمدةثور وه ثمريساَعَتلا ف ليصفتهّللاريغىلعهقالطا ىو منملاو
 (اهيمه) ىنءم(ليقو)هماعناو ىلهما ركاب فدهعتوىل مايقلا نس>حأ هنا ىأو د من سحأ ىنعمو ىس يرث"

 نورسمملالاقو اهمراعلا قو و هللا نماهش وخب (اهظعوو ) هندوارع نعاوعنميأ (اهرسرب ىأ) مه هنا

 «تلاسز لبق ىأ ( هنود لءقتاكهلك
 وهو ئنهنار وهكملاذا

 هل ارميا شي اء تحلاىف

 هراوهذاملذ ىلاعت هلوق
 َق هول_ةحنأ اوعج و

 اني>وأو بجلاةرايغ
 مهرمابمْمسنَتل هيلا

 نورعشدالم_هواذه || نعىأ(اّمعدءانتمااهغىأاهمد) ىنعم(لةةو) رهاظال+تهغل اخف عضهج وهنا ةيطعنباك
 كسيعد وهونزحو مهىفاهعق :وأاذااهمهأ ىنهعةيدعتللءابلاو مثل | ىنعمرشا نم وهذ هندأ ر اامعامتلماعم

 هسفنبدعتم ىنعملا ذهب هنالغللا نمديعد هنا ليةوهيؤىوذعملاديقعتال سدنحتو ةلكا م هيقناكن أو

 اهبرضنم_ه)ءانعم(ليقو)دعبلاةءاغ قو هو(اهيلارظذاهيمه) ىنعم( ل دقو)هنزحأ اذارعالا همهل اي
 ه-ةرصت الي وألا هذه ىلع لماحلاو هانععلصالاو فاضمرد تب هلك اذهوهتكسمأن يح( اهعفدو
 هنايبمدقتدقواهابق ةمضعلامذ_ءىلعءانب (هتّونلبق ناكهلكاذ_هليقو) ةّوبنلاماقعىيايالاع
 هيلعت لمجال (ةوهشل.ممالسل اوةالصلا هيلع فسو ىلا ناميءافلالازام) هنا(مهضعب ركذدا وز

 (نءءا روم لك هتيهتلغ شق ةوءنلاةءيههيلعقلاف) ايد هلعج ىأ (ىلاعت هلاءأبت ى>) نهعئابط

 ا نعءال_ضفداعلا صعد ىنهدهأ كن [كمولعم هرمأءادنالا هاه مو هلاج و(هتسح) ىلاراظنلابلاغتشالا

 زاو>ىلعهيلدتساىذلا( مل_سوهيلعىلاعت هللا لص ىسومرعخامأو) ماللاوةالصلا مويلعءايدنالا

 ناكر*اك جر رهو( هزكوىذلا هل.تقعم) هلىرحامو مالسأ اوةالدلا مو يلعءايدنالا نم سنذلار و دص

 ىبنمال-جر رخسق نوعرفسسطا بطلا لسانلارخ_س ناكوىلاعث هللا هنعا نوعرق حاط
 هريخسل نعهأ مة ههسج لأب وق ىدو «ناكوريك المال لاو ةالصلاه ىلع ىدوئهنمتاغتساف ليئارسأ

 لوالا نابام_مثدب قرذ نم مهنمو عقدلاوهو ىنءءعزكللاوزكولاوتاسةهملظ عفدلهديبهب رضفهتني لف
 (ىلاعت هللا صذد_ةف) لهسرمأو هوك ذريغ ل ءقو عدادالا فارطاب ليقو رهظااقىفاثااورددلاىؤ

 ىأل ثا رساى ب نمليقدحوم ىءومو طبقلاةرفك نمارفاك ناك ىأ(هودعنهمناىلع) نآرقلاىف
 ىلاعت هلا ىل_ص هنأ عمهررض عفدل هل ةةهيلع عنتمالفةيراحتو ةوادعليثارسا ىنبنئب و موسي موق نم

 ل-قو) هلوقب كلذ ىلاراشأو مرحيالهلثمو هملط حفدو هعنددصقاءاوه]2ةهيرضبدصقي ل !سوهيلع
 طبت طبقلا وكلذربغوأ هتدامعن ما هرعأ هل مىلعا ارئاك ناكىأ( ن وعرف نيد ىلءنيذلا طمبقلا نمناك

 اذهىف)اهقوطنعلدتةروسلا ىأ(ةروسلالدلدو )نوةورعمسانلا نملدج مهو نوعرفموقوريصم
 هل-:ةالهنافمال_كاوةالصا اهيلع(ىد ومدوس لبق هنأ )هر وسلا هةذهنمىللاعت هللا هصقا هيف ىأ( هلك

 الابش مث هتنباحو زثو ىرحامهعمهلىرح ىأ مال اوةالصلا هيلع بيعش عم هلناكامناكفاغث اخرف

 انهىولانا د_عب»الو
 ماسخلالا ىن-هغ نوب

 لازاممهضعب ركذدقو)

 ءدنلا عش (ناعءاسنلا

 فدوىلا) ممارسكو

 هللا امن ى> ةوهش لدم

 ةبيههيلع ىلاف ىلاعت
 هديه نمل غدق ةومذلا

 (هن> نع هآرنملك

 ري-خامأو) هتروصىأ

 ا

 هعمتهن رض ىأ(هزكو
 هللا صند-2) هلق

 لاح
 (لاقهودغنم) هنا ىلع

 ل-.ةىوربو دارأىأ
 ناك ) ةنسحهب اورىغو

 ركب (ط-قاا ندم

 ل-هأنمةمأف اهل ١

 ةحسن ىو( نيذلا) مصم

 ىئاجنلاو سر-ةلل ىرسكو مورا رصيقكرمعمكإ لكل بل نوعر_فو بع دمنيد ياولاوهو ( نو عرق نيد ىل ءاوناك (

لا ىطدسل |لم<نادارأد_ةونوعرفلاخامطناكو لبق كرتلل ناناخو نميلل عسبتو ةددحال
 (ةروسلال -هادو) هخيطم ىلا بط

 ي:مرثك أوأنب:--رش ءمدنعناكوهتنبحورتو بيعش حمتجاو هل ةدعدج رخهنال( ىمو متون لبقهنا هلك اذهىف) اهتاالدىأ
 ةلاس رلاةوعدب نوءرقىلا لس .رأو



 جو ىلغءلف ناك الصلا ىلا درو اغلا نش هغفد دارأ لب ؛( هل مند مو حال لا نمل ”انالكأ (اصعلايدز ؟وةداثة لاقو)

 لح هأ نم منا منملدعب رثؤا ؟١ملمال_لاوةالصلا هيلع هناالا كلا: :هأ رذاكن اكل مدقلانإ ا «”كلذ قة :-عمالاذهىلعتزاطخلا

 ةراشالا نوك نأد- ء«س الو ناطيش ! اهم ل ينم هناىأهس 0 ناذخو مالسالا

 (ىبقنتشملظ هلوقو)هودعىلعهبماللاوةالصلاهيلعدتنواعمىلاىدأامو .٠.٠ ىطبقلاو ىطبسا|نييىرحأسأ
 قل ل ا كاش تش ااا هزاع كبد تى ل اج زم هب رضاشثح
 ل. طعم زك :0لناو اذهل ةمهنعر دصفاطأل | نماموصعم ناكم :لهونلا لمقوىلاعتهللاهصقاك هقراف 0 7 0 3

 بدل او(ادعلاب هز كوةدانقلادو) لاقاذلو عرمش :ةمنكي لرد عدم شاطخو عذةحراح دل" اهيرمذت مل هنال 58 5 هاو
 عرادص هعاق

 ى.وم4-هفاميفىأ(كلذ ف ةيصعمالاذهىلع ف3: دصقي ومب رضا (دمعتيلو) ىلة مب ةحراج أ ©, ىلا 7
 هنء كلا ىموملوقىأ( هلودو) هوعداامىلءاجبلدتس ىحةصقلا ذه مال_لاوةالصلاهيلعأ| م. 30

 طوس 5 2ع

 هلوقو) ناطيثلاهاقلأ 5-5 :ذلااذهىأ(ناطيشاا لع نماذ ه)ة هيص#عم4ل :ءردصامهناى مع ءامو كلذ 00

 (جرحنبالاق) ىدنع
 ىثرقلا رغصم ناوي

 هبققلا ىلا مهالوم

 نءىوربمالعالادحأ

 ةكيلمىنأن ياود- هأدع

 ناطظقلاهنعو ءألظعو

 ةنيءنيالاق هريسغو
 نودام لوي هتعمس
 جرخأدحأ ىيودتالعلا'
 (لا)ةتسلاةمئالاهل
 (كلذ) ىدو-مىأ
 هنال-جأنم) مالكا:
 (لاقينا ى هل ىغبانال

 هلخةب(ر مو ى >) ادحأ

 هلكقىلا هب 0

 هرحأريص#ن ىف قهيررفغتسا
 ىأ (شاقنلا لاقو)
 دع نعول هيل ) ىلصوملا

 هزكواسكاو لتقللا دب رع

 (هملظ عقدا مبدررب رو ةزكو

 ىأ (لاق) هدولهأ ند

 نال_قدتو) ساقنلا

 هنا عمل تقل اىأ (اذه

 لبةناك) اطخناك
 ىدبرلاو مقرتياغت اخاهتم ج رخؤىل اع هلوقل(ةوالثل |ىضذتقموهوهومنلا

 ةرفغمبلطب 1 بنذ هناالواف ىنهرد_صام( (ىلر قغاف) لافاذلوة 0 اولاق ا :تدلطظ

 دلاخو:أوأديلولاونأ ع جرح ني زي زعلادبعنب كلا |دبعوهورغصملا ةغيصب ( رح نيا لاق) هلىلاعت هللا
 د نمراوك دملا (تذ سوه .اعىلاعت هللا ىلص ىس دو م(لاق)» ءاهةقلا العالادحأههالوم ىثرقلا

 ىد>) ادحأ(لّدقي نا ىنل) يلي الو عمدالىأ ( ىغبشي ءالهنالحأن م)هنرفغهباطوناطيشال هلع

 هلنذوت لءرعأ ل وأ ىف ممسو هيلع ىلاعت هللا ىلصَن اك ذل و رعالا هل ن هوأهنلاهرعان ىأ ل وعقل ءان لاب( موت

 ىفهننو: ملاذامالسلاو ةالصلاةيلع) ىوةنين رجحلا نوما لاس .اهامدعب كلذ ىف هلنذأ مث لاك هلا

 رك (دعنع) هر :0( )هريسقت ىف ىف( شاقنلا لاقو) رثاح 5

 عقداعبدي رب) د_كومقاطملودفم(ةزكوهزكواسئاو )لاحنا ىننلادوضتملاو( لةقالادب رمال هنوك
 ىذتةموهو ) عرش ا رومامن كي ملذأ(ةومنلا لبق ناكاذهنا ل ةدقو) م هريخست مدعو سانلل(همالغ

 هللااهصق ىلا ىد وم ةصق ىف ىأ( هتصةىفىلاعت هلوقو) ولثملانآر تلا صن هبلعل د ءامىأ(ةوالتلا

 هنءادر نههبدو> رهظتلر انلاسهذلا ناخد انتفلا لصأ سب غارلا لاو (انوف ا :ةقو) نأ رقلاىىلاعت

 لصلام 5لمعم_ساةرانر ا ءاذعىأ متنتفا وةوذىلاعت هللا لاق ,رانلان أن الا لاخدا قل معمس و

 ءالبلاك ةناقلاتلعجو انوتف كانمْ وح راش الا ىفةراتواوطةسةنتغلاىفالا ىلاعت هلوةكباذعل اهم
 ىنهتن الا وعمسأ رثكأو روظأ:دشلاقوهوءاخروهدشنهناسن الاهيلا عقدت أهي نال فحل هناك

 رابتخالا ىأءال_بالا ىندعانهة د علا ناىلاةراشا (ءالتيادعبءالتيا كانيلتباىأ) هلوقب راشأه يل | و

 لد_قفاهدادتغالاو ءاثلا مدعرب دقن ىلعةن :ةةوأ نتف عج نوتدقلا ناو هدشلاورشلاو رخل ابنوكيهناو

 ذوب وأدارمريغرب رك-تلافدوعقلاكاردص منوكي نآز وجيومالتب ,ادعب ءالثب ,الاقاذلف راركم || ىلع

 قفثاو عقوكأ(ى رحامو)ى طمقلا لق ىنعي(ةصقلاهذهىف)ءالتبالا كلذ( ليق) قايسلانمكلذ

 هتةلاهارؤر ىأرىلاعت هاهنعا نوعرف نا كلذ ء(نوغ ردعم]مال_-بلاوةالدل اهيلع ىسواىأ( هل)

 ناب لباول ارمافه_:.دوهكءملاوز هدب ىلءنوكت ليئارسأ ب نمدولومناهكلاو نوربعملااهربعق

 طمقلا هللا ناميظعنانوهليثا رسأ ىد ىف عقو ىت>كلذاومل «قق هنو ذب وهن هنوتان مهنمدلو ركذ لك

 ةنسممم روك ذلا لقي نارتافانما دخن ىلا جانحذفم دخانل م الف ليثارعس | ,ءانق ىدك

 ىوابيلا ىوافهمأ هيلع تفاخف حيذلاة :ىف ىسومدلو مثوفعلاة سى نور هدلوذةنسنوكرتي و
 رهسغوارب ناككل نال 4 لن نكت :لناومال_ل اودال_صلا هيلع لد . رمج هيفاهءاحاد>وىلرقو مالا

 ءايدنالا

 6 هضق ىف ىلاعت هلوقو) هل : وطةدعاه دعب هتناكةونلا ناقةصقلا رخآ ىلا ة«أ هيلعدح وْئندمءامدروالونيملاظلاموةلانم

 هد-هىف) قالس ,اديرأ ل يقانوتف كانحما ىأ(ءالتب ادعرءالتبا انما .اىأانوتف ل دقو )4 صغ عقرلاحىأهمصق ىفةخسنىفو

 هلق ىهموق رمثثا كي ه>(ن وعرت عم هل :رحامودصقل ا



 | ىفمتقلأو قودنص ىف همأهتعضو لو هيل عىلاعت هللا ىلص ىنلا«ىتعدعب كلذ ءقترا مث م رك ءايدنالا
 | دارماوهو كلذ نمرهتشاامهعم هل ناكوةيسآ هنأ رهأ هدمه ود سأو هل آهطقتلاف نوعرف تن: ىل+دؤ لاا

 هند ني>ةيسآهنمسوا.ةصواهيلك هذٌدئاو هللاهأبن ى-دئادشلا نمهيقهل عقوامىأ نوتفلاب

 ىلع رودعلا ىوعم (ليق و)ءالا ىلمق وداص قدح وهنالةيطمقلاب رحش وءامدانعمو ىسوماذيل و

 وهوليقز-ا4 هعنص ىذلاو مث نمهمأ هلهتذ-ئاىذلا قودت_صا ا!ىأ(توباتلا ىفمؤاقلا )اذه

 ليقو) مد_ةناكهعمهلىرحام(كلذريغو) لينااهدارملاو رحبلاوهو(ملاو)دوعرفل آ نموثم
 ىلاعتهللا ةردقا تدهش رو.ءابهانلتبا ىأ(اصالخاءانصلخأ ) هن" الا هذهىف نودعلا ىنعم ىأ (هانعم
 نال هاغطصاو هررقفمال_بلاوةالصلا مييلع هل سرب قرادالرعأ لك نم اهلا هلوغصراص ىتحهفطأو
 ى(د_هاحوريمجنبا هلاق) كرك ذاع هيزو جف ص ىت>بهذل ابا, نااهانعم لصأ ة نقلا
 نم(اهتصلخ) واهتيذا (اذارانلا فةضفلاتنتفمهوقنم) راعتسمو عةاذه ىلءو هن الا هذه ريسفت
 ىأ (ةنثقلا ل_صأو)هابتجا ىت>هيدرلا قالخالاو يرشد |تار ودكلا نمهصال/ريعتسساف ٌس غلا
 (نطدامراهظاو)افاحه.ل-ءباسعابتب رحتوءايشالا ناحّتما ىأ( رابتخالا) اهل تعضو ىت |اهتةيقح

 فرءاموهو(عرشلا فرع للهعتسانناالا) ةضفلاو تهذلاك تاسوسغ ا ىقنايعلا نع قخىأ
 ةنزيربخلا(هركيامىلا) ىذشي ورمي و ل_صوب ىأ(ىدوث رابشا ىف) ممل ماع مو هلهأ بط ات ىف
 ناهرك ذامىل_ءواقن هتعمسدقو ب غارلا هل_هكقاكرك ذاب ص خيل دأىقاماعناك ناولوع-غملا
 نمهددق 'رعال ىداعملاو-_مملع ز وكمال سل ا وةالصلا مهيلعءاسنالان أ ىذةقبامابيؤ سدل انههنتفلا

 ريد اق ىو رام) هنموكسعيل_بالاعمهضعب كسك ىفرك ذاملثم(كلذكو) روك ذملا ل. واعلا

 نانم) ىلا عت هللا هجر ىط ويلا هلافكهذعهللا ىذر ر رهىنأن عناخيشلا»ا و رئذلا( حيدصل ١

 ىسومىأ(هءاح) ثرداحالا ضء:ىفدر وأك ل _.ثار زعهمساو حاورالا ضمقب لك وما( توملاكلم
 هئيعىلع هنيرض تعقوو هديبههجوبرض أ ( هنيعمطاذ) هررمأ اذاهريغ ىت أ ايك مال ءااوةالصلا هيلع

 قاظخ نيعلا عوةفمةماعلالوقوز ومههوهوهتمطاب رص, اهبىتلا هتقدحج رخآى أ (اهأ مو
 ىدوم نا ىلع لادلاهنمد_هاشلا ل < ىلعرصتقاهناللاثيدحما أرقاىأب دناا(ثيدحما) زيعلا

 فذصملاه:ءباحأو هم دهم هرهاظلا ب هلة هوهيلا هللا لس رآىذلاكلملا عطب مال اوهالصلاهيلع

 (ىدعتلاب) مالسلاوةالصلا هيلع( ىموم ىلع كام) هولافاكروكذملا ثيدحلا ىف ىأ (هيف سدل) هلوب
 ناكو ىد_ءتلا ىلعوأ ام ىلءاقط ءراوأ عفرلاب( هل بالام ل هفو) هب هللا هرعأ امية هتغلا ةعو كلل | ىلع
 ءافخالىأ (رمالارهاظوهذا) هلوةبورك ذامةل عيب مهل ةمرعأك ةمك:!هيربعو هلز وكالامرهاظلا
 ةالطلاهيلع(ىمومنال) هل 5 ءنءزئاحل_عقىأ (لعقلاز ئاج) حضاوهميجوتىأ (هجولا نيب )هيف
 ليبق نهوهف (اهفالثالءانا نمد سقت نعء) ةعفادملا نمضام لعد وأعوذ رمل عاف مسا( عئاد) مال او

 نال(ىدآ ةرودصىف هل)رهطظوكلملا هل (رودندقو) اعرشز ئاح لة مو+-لعىد_ءنملالئاصلا د

 ىلعا-ههللارادقال دار أ رود ىأىروصتنةدر < ةفيطا ماسجأ مالو ةالصلا مويلع ةك الملا
 هللاىلص هللا لو كر ىقان مالا اوةالصلا هيلع لب ربج ناك ايكو ايو ءارشباسف ل ثمتذ ىلاعت لافاك كلذ
 ةروص ىف زكلاوةكثاللا روطتىوهنءىلاعت هللا ىذر ىلكلا ةي>دةر وصف م_بوهيلع ىلاعت

 ( .عافش بك

 ءلانصلخأءانعمليقو) كلانهىلْ اان( كلذ ريغو) اثاث نو ءرذدي ىف هعوقو وايناثرحبلاىأ( مناو)الوأ(توباتلا ىفهؤأقلا ليكو)
 ناليلج ناهد: ريمج نياوهو ( دهادمد) 1 ديعسوهو(ريبج يا هلاق) بي ذعتالال م. ذوتالوهاسماءءالتبا نال(اصالخا

 (مفوقنم)ذوخاموهو
 تثدنق) ب ركسلاىأ

 اذارانلا قة ضفلا
 اهتبذأى أ (اهتصاخأ
 اهريغ نما تيف_كأو
 لصأو) اهم طاة_+خاام

 ني ونعلاب (ىتعمتنتفلا
 ةداخلاحالطصاىفىأ

 راهظاو) عوفرم وهو
 هنمواقلطمىأ (نطد م

 مهضعبل وق

 6م ردك ناحتمالاد:ء

 ناهيوأءرملا
 فرع لمعتسا هناالا)
 (ىدأ رابتخا ف عرشلا
 امىلا)ىدو_:ىوربو
 لوهجلا ةغيصت (هرك
 ىف هوركمرأىلاىأ
 ىورامكلذك و) عبطلا
 قىأ (حرمصلا راى

 ياثكىق نراخملا عيوص

 كلم نانم) ءايدنالا

 ىدوم ىأ (هءاحت والا

 ناسناةروص اروصم

 اهبرضىأ (هنيعمطاف)
 (اهاقةذ)هتحار نطابب
 (ثيدحتا)اهجرخأىأ

 (هيفسل)هرخ آىلاىأ
 ند ثد# اى ىأ

 ىل_ءم#ام) لوادلا
 ماكل

 ىد ىأ (ىدسعتلاب
 ىأ(هلي<) الامةخ_ىفو(ملاملعفو ) هفرعن ل ثمحَتوملا كلم ىلعدلا نعز واجن اب هيلع دعي

 نيبرمالا رهاظوهذا)اموعنبام ىأا.-,.ةبصنلاببحلامل_هفوىدعتلا مكحتامىو ري واعرش د. لوهلز وحتالئوش لعفب و
 اهك الهادا رأ(ىدآ ةروص ىهلر وصندق واهنالتالدانأ نمهسفن نع ع فاد ىد .ومنال) لقنل أو ىلةعلاي( لعمل أ زئاحدج ولا



 هبرذلع نمهنأو (ثوملا كام هنا !ءذشني> هنا) مانالارئاس ن مدريغالو مال ل اوةالصا هيلع ىدومق> فرو هلي الىأ(ن الوز
 ١ ارأبتخا ىأ (ىلاعت للان ءاناحت ءاكلااام ةهلرودت ىااةر ودأال ا نيب اهذىلا تدأ ةعذأدم4س 2 نعءدعت (دِق :(هرعأ وهنذأ ٠ نعو

 نمد -ءوجروىلاعت هللاىلاهءاهذدعبىأ(دعب)كلاائأ( .ءاجاماف)ههجورهظر الوامهةخسن ىف ةءالسل ةالصلاهيلع ىنول

 ةاقناىأ (4.ْا)+ ور ضب 1 ها(هيلا هلوسر) رو هملال 1( هن المال بلاووال < هااه.اع ىسومئأ ( ىلاعتهّنلاهماعأو ١) الومدنع

 ه(نيرخاتملاو نيمدقتللو)

 نيس ىدنعء(اهدسأ)
 هسيئأث دبدشاو هةلوهم

 رعاشلالوةهنهو

 مولك ةيامرلا4_هلعأ

 نانسعاس دعما اماف

 ىامر
 امناثبلا َق ليقو

 ل. وايو_هو) ةمجعملاب
 هللادبع ىنأ مامالاانخِمش
 ىازلا حافي (ىرزاملا

 هدا زامل بو فئموهو

 ىقأر زاس؟ىوسن هلق

 0 نب ردع نءاودو

 مامالاب ر وهم وهو
 هالصلا هيلع ىلا أوس

 ع ةخسةنيدم ان م

 نينا و ثالث نبا)

 ىف ل_هثحاو (ةذس
 ريالا ىلا رجلا

 دقو ةيكدلاملا م
 ك1 .> احرشامل لمحو

 ةددعتمىأ(ةيوجأ) ثيدحملا اذهنعىو ريو (اذهىلع )نيماك- ةلاونيثدخا ا ءاملع نم

 ريغ نم طغاضتو ماضت اذا سوما نطقلاك ترغادتو تماض' مهر وص ىهئاجن ٠لتأةرودداو 2

 انينأ هلا تسن ا اذا اذاهبتك ض بف قرقت هد قات را هاذلا ا

 اوناك 1 0 0 ءانناكمالا مدس 0 مل.قام ا 95

 هروصأ اكل :نيعراهذ ىلا تدأ ةعفادمهسغ' نءهعفادو المااوةالصا | موياععأم مانزالنوروصت

 ليلعت ءلجاللوع_غةم( هلهللا نمانأح* ماكل در ا لاوموا ملا ءلع 3216 (هلروصتىتلا

 |[ 01 ءاجاملف) ةيذخ حا منار ومأىذةةيامهنمر دصن ىح ىد ءىلار ايتخا ىأ هنر و درمغت هر وصل

 |(هنا)ايناث هاج نيحمال_اوةالصاا هيلع مومهللا ءاىأ(هليل هماعاو )همطاوالوأ ءءاحام دعب ىأ

 الباوج(مل_ئسا)هيهرعأرعال (هيلا) هللا هل_سرأهةك-ئالمن مهلا لو هر ىأ( هلوسر) توما كل «ىأ
 هريغل هدايقءاعلاو ملكان ملاعفتسا اودو عفددش أه: :عدعقد ناك امدعب هدارأ أ فهل! دو هلدان ةناىأ

 اذه ىلعنيرخاتم او نيمدقتللو) ىدالاوداقنا ىأ اوهلسأ يذلا نود ارك ىلاعت لاو مال .الاك

 نماناحماتوملا كل ههنا لعب ل مالسلا وةالكااهيلعهنانءهررقىذلا باو (ان ابا 4
 رعاشلالاقأك هندي رااميفوةلاوهرداد سان هلل ضقن لعد |(ىدنعادذسأ )ىلا ون هللا

 فاير تعا فد املك #*# مول لك هنأم رلاهماعأ

 ةردلاحرمشىف هانسبإكمهد:ةاوقمريغةمجعملابدتثاةباود و ىوق ىأ ةلمهمْنعس دم اذبأو رىلع
 مولعلار ئاسف عرام ءااثدخغاه. مقلاة رلا مامالاوهو ( ىرزاملاهتلادبعىنأ مامالاانخيش لب و وابوهو)

 ىذلا م حرش هلو ل وصغلا حراش ىميمتلارعني ىلع ني د هللا دمعونأ هم ءاو بهذملا جاامو هو

 ىلا بوف هوهوةل لج ةديقمةريثك فيل" ان هلو لاك الاب ىم سلا ه>رش 0
 ىكوةمحعم أع ارلا تشب رزام

 روكأملاهخيش لمة ىأ (ايدق) هل < ىأ ( هلو اندقو) 10 ءوثدلو هر عودت امس

 لصأ (هتجحنيعْى ةفوةحلاب , همطا وهكص ىلع] ف1 ل |ءاملعاضا اراامموهف (هرمغو ة 2 ”عنبا)

 دعبل باغ ىف ىووناالأو مهنكا برمضلا لطم ىنءىءاحو ضإ؛ رعئذوأة-ارلاببرغا م طالاولصلا

 ىثرةلار وعم نب هللا لمع نب ىدوهنب ره نب صعح ني 2-# هللا ديءءوع ةثئاعنباو ةةالاءدعاسراو

 دلو ن مةنال بسنلاتارييغت نموأ 4ثئاعىف ةغل ىهوةثعل ةمدن ىددعلاب فو رعملاىرصملا هيما
 1917171 م تس سس عم سس صصص ج72 1 ل ل ل ا

 ع

 1 نيثالثو تسةنس نم زوالا عبر نماث قىقون هيلة صرب زح هدلب ى هواهرم

 لودللا حاضي |باثك هلوباثكلا اذ مكتوهولاكالا راك فنصملا ضايع ىذاقلا ىنبهيلعو مبانك دئاوغلالعملاءامس
 ىشرقلا ىميتلا صفح نيد نءا هلا ذيمعوشو (ةشئاع نب ابدق هلوات دق و ) ةديفمةدراع م بناكب بدالا ىق هلولودالا ناهربى
 وأ هنعو هريغو ةملس ني داجن ءىو رن :د_هلاوفارشالاوءاملعأ | دحأ ناك ة>اط تن د ك4 كت ؟اعدلو نمهنال ىدعلاب فو رعملا

 ل !نمىأ (هريغد)نيتئامونيرشعو نام ةنستامو ىفاسنلاو ىذمرتلاو دوادوبأ هلجرخأ متاحوبأ هقثو فا خو ىوغبل اودواد

 همحد> نب ع 25 :وةح ل رهمطا و) ىوذعملا(هكص ىلع) نيمدقتملا

 باو جحا

 00ادنل يب ةكوسم هدد ويزور 9و سوي جر جدو وو جا



 | و هنٌريمهكصلاق» هنافاهلهأ دنع فور عموةغعللا ىف( بابل ا | ذهىف ل معتسم مالكو هو

 ىوغبلا هنعىورةقثوهو نيم ثدغا نيدحلا فارع الان اعلادحأ و هو هللا دمع نب ةحاط تنب 5

 هجر ف :صملا لاق! دل ةريشك نامرب ىر زاملا ىلع مده موهذ نم رشعو ناو نيت هامه: سقونريثك قلخو

 مدخلا ةجحلاطباذعب جلا مدلام اًرلاهيداز ,لا(ب اءلااذه قلمعتسم مالكو هولا ؟:ةىلاعت هللا

 0 همط !نولو#:رووثممهمالك ف( فو رهم)ب ,رعلاةغل ىأ(ةغللا ىف) ججحلا نمءاضتراامو
 نم«ج وب ه- :عباو ىلاه- نكءالامازلاه مْزلاو هدد هدضفااذاأ هر و عو هذيعاقفوةجاخ ا ىفهماغاذا

 ىو لاح تان سواك | نافدرهاظ ىلعهناى د هامه 5 تاق ابابثيدحلا رص ناكل هوجولا

 || ملق ىمومىلاتوملا كمه لسرالاقإ_بوديلعىلاعت هللا ىلص هناهنعىل اعت هللا ىذرةربرهىلأن ع

 لاقوهنيع هلع هللادرت توملادب ربالد بعىلا ىن ءاسرأ بر انلاقوهن رىلا ع < رق هني عاق هكص هءاح

 كلذهل لاقةةن_سةرع-ثلاكر لا نادك تطءاملكب هلور 0 عضن هللقو عجرا هل
 ر>>ة-همررادةمةسد- ملا ضرالا نم هند ْن !هبرلاسون "الا لاق توملالاقاذام مث ى :وملادق

 هوورجالا بثكلادذء قي رطلا ب ناجملاهريق كير ال تنكول لو هيلعىلاععت هللا ىلصلاقف

 ةالصلا مويلععأ منالاءارامزا ىذا هثاةقالةل.حةمنيعلا وكول وأد هلا اذ هىفاني وهو ملم ىف

 اء ىد- الهنا عم ى طرقلا هلاقاك رماسلات هذموهو هلة ةيةحالة كن ؛اللاروصنء«مال.لاو

 املأ محل اوتوملا نيدو دري د وهلا ءربخت ىت> توءالء ابوريخأىلاعتهللا نابتا وهلا ىطرقلا ىذتراو
 عدا رمش «مل_بوهيلء ىلا عم هللا فص ناكو كلذ هيلع ىش ناذئةسارمغن مهيلعلخدو هند كلما هان

 ك0 درا صآوهو هلاق مساو هلداقن توم اوةأي كلا نم هرب و4 !|عجراسااذلو مضغلا

 زب وج: نولث الادب قاسمىأ(هبتذ نمريسفتلا لهأ رمق .-اموم السلاو ةالصلاد .لاعناو آس

 نم س هلذ(نامع 00 ان:ةدقلو)ل+ و زع(هلو ةو)مال_تلاو# 200 :الا مس وتذلارونط

 ىدرم-" :ذ نمةلماع مهانلماعىأ (هانيلتب اهانعف) مد_هناكىوغللا اهانعم ىهاسمئاوا,معىهنملا ةنتفلا

 ىلاعت هلا ىلص نامل هن ىنعن ( ىلا نعى >ام)هنمدارملا(«ؤال ,او) سانلا ىلع هرمأ ىخارهظي
 هاكات نك ةآرما(نعستو متر اةارعا ةئام لعل تالا ندوطالال) نامل (ك1) 1
 لو> فا طلان مايعاب روايث ل نةيطأو ند هد ناك ناسملتا لاو لا :قازثاح كلذ نأكو

 ما ل ٠ لك قات ىأ(ىند“ اب ناك ) هأوق لد مادي نوتعمأ د نءهأذكوهو ى- 7-0 ىذ

 ذل : ىتااهق رطىىأ(هللال يد ا هاع) سرف سك ارىأ( سراب هع بطل مث

 2-0 ترطيب ايروكا“ نءامهريغونيحيحصلا ف ىور حب م ثادحوهو هيد

 ع تاوأ هنأ نه 'انممن_هملا هرك ذام ل-ةهىر احلا ىف ق ؟ءأ ادع ىفىفال-ةخا عتووةيفرظلا

 هنأو رو ة- ,قوفلاةانةلابطةفنوعسن هباور فو ةد>وملا نوعمس هريغهءاور فوك كل | ىلع نوعستو

 هر وه هنأ الث أرماف لأ مال اوةالصل اهياع ناويل ل ناكه.بةمني سهول هءادر قوز وةس ىراخدلل

 لاكلادعاهضء:قوتانرسلا ىغلاو ارو ههملااهضعد قد عهنأب ةانأو ءرلا نيب ع+ 5 وىرارش م نهريغو

 كلمىأ هه < اصهللاقت) لوقاااذهفءّناورثك الا لدالا ىف انيالددءلل مو هفمالهنا لوقلا ىلعو

 ةدحوملاج5 ب ايدخرب نب ف صآ وهل ةود.ءد وهز هرطاخ :وهل.ةوه.عه ناك لجروأهني ر ةوأهعم ناك

 هتلقاع مزدتالت (هللاءاث نا لق) فل اهيل” ةيتكةانةموةمجعملاءاخلار سكول هما ءارلا نوكسو
 1 «لوأ ىمتهناةد اورو هعقوال كلذ( ل, :لك) مد يحن هينواك ربت ىلاعت هللا هندسي همر

 ىونلا صب رعن جمل هنأ ىلع هم ةهرر مرك ىلع هدام ءاوهئاحرةوقن مهنالهنمزحو أ هباقىفاعاقتكا |

 ضن رعئشن هن رخو ءاقلطم

 اذكوةح يهبل غهكصو

 ىل-عهن رضهمطأ لاقي

 ةحارلا نطاسه-جولا
 ةحكانهلغ همطأو

 لولا ىتءللانارهاظلاو
 ىزاجم رخ"الاو قيقح

 نام_لس ة_صقاماو
 مالسلاو ةالصااهيلع !
 ريسفتلا لهأ بيف ىكحامو
 انتةدقاو هلوةةهمئذ نم
 (ءانيلّتبا انت ناميلط
 هانرع-ةخاو هانحةما ىأ

 ةخىو(اميؤالباو)
 اىدردمالا(ى-- 7

 ىلاعت هيا ىلص ىبنل

 ىأ(لاقهلا 3 5

 مال_صلا هيلع نامولش

 مايالا ضعي ىفمال_سلاو
 هبأودىفو (ندو-طال)
 ىأةزمحلا مدا نعم طال

 ن-ءتأدار-هاونرودا

 ىلع)ةلبقملا ىأ(ةلوللا)
 (نيعستو عستوأ ةأرماةئام

 نم ككاو ةأرتاىأ

 (نينابن- هلك ) ىوارلا
 قاننممةدحاو لك ىأ

 دولو-«ىأ (سراغي)
 بك ارري_صنو ريك
 ليدس قدهاحيإ) سرف
 نإ كالو( ىملاعت هللا

 ب رد ةحاصة_ئاذه

 دقو ةلماكةب 0

 سابع غ نس انع ىور
 نامه اعتدت ىدز
 ءامزاميلس رهط ناك

 تيد (ل#ي ملف هللا» أمت نال :( هرطاخ لاق نمدعبأ ِك نب رغلا لوقو ىدآلبةو(كلا اوهو) هبطاذم ىأ (هب>اص هللاقف) ل جر ةثام كد

 هاضقرهلبادر لقاها ناو ين هنع هإ خشي



ثونيشلارع .ك,( لحجر قش: تءاجةدحاوذأ رمأالا] ناك ءأس الاىأ( نم هزل عت لة ىأمب ارم ؟(له ل ١
 دعصنب ىأ ف اقلا د. دش

 دارملا ليقىلاتهيلاءاشن ا لقكلملاوأ هبحاد هللاقف هاوق سيقع مح رشىف ىونلا لاق نانا فصنب هلتدلوذ ملسم حبت قو

 تانأشن الانولدس ىف :ىذلاو ملسوهيلعىلاعت هللا ىل_ص ىلا لاق) نيرخ" الانيلوةلاىك- > مهظفل ن م رهاظلا اوهوكالل اه. -اص

 نولونملا ىأ( ىناعملابادكألاقىلاعت هلا ليدس فن اسرغلا قوذاولتاتو)اوربكودلون 0: 0 ولك تءاحىأ(او:هاحن

 دس2اوهىشأو)ىابل
 (هيسركىلعقلاىذل
 هيلع نامياسرب رسىأ

 نيح) مالسلاو ةالصلا
 هدلوىأ(ه-يلع ضرع
 ءايدنالاة م صعق ركذو

 دلو نعةرايعدسجلانا
 درب هلدلونأم_هلسأ

 عضو تيموهو لجر
 ىأ(ىسهو) هرب رسيف
 (هثب وقع)ةلا# اهذ_ه
 ربعملا(هتنحمو)هتيلب ىأ
 ليل يقو) تنافي اهنع
 ىل-ءىلاف) داولا( تام
 رهاظلاو هو( اتيمهيسرك
 د قال-اما نم

 اذهوداولا ن علودعلاو

 نه نوكينالم-:<
 ناكوأاثيم لزنهلصأ

 با ا ا ا

 ىأ(نهنملمحت لف ريض سداو هواهم سالم هونك هد اع رعب بن ذةمدشملا هكرتىف سداق هلا ىلا هرمغك

 لماكرم-غ داوبىأ(لجر شب تءاج) نهنمتلج ىتلاو نويقاب نود (ةدحاوةأرماالا) نمبف اطأن 7

 ىذلا وزاذهر ؟ ذامدنع (لسوهيلعىلا هت هللا لص ىذلالاق) ضءبلاوأ فصلا ىن :هعىشلاو امساك

 اهتاماءاث ناو اهد_> واواهايحأع اشناهفرصتو هنردق ةضمقب ىأ ( هديب ؛)ىام>و حور ىأ( ىسفت

 ل1 ]او ةالصل اهيلع نادل (لادول) < هب مدنا ؛اماريثك لسوهيل عىلا هد هنلا لص ن أك مسةوهواهأ هحأو

 1 ةنال وتر وعم ناسر :ةياورقوساطايك (هللال يبس ىفاود ها )انس سرء ءاواح( هللا« اشنا)

 هللاءاشنأ لد > ةسمالاوتالصا اامهيلع :رضخال ىمو «لوقكةينر قام دقت عوتولا عزام *هسا ال

 ماللاوهالصلامويلعءايننالاةوقىلعلدءامثيدحلا فونيميلا عمد لاح 0 قاس دس وهو ارباص

 فوط ناك فلو هيلع ىلاعن هللا لان دخلن اكاكم,ةيلودر وموتينب لاك عام جلا ىلع مهرذقو

 ثدداحالا نورمف» نيذلامهدار_لا(ىناعملاب اد ألاق) مدقتأك [مكهدحاولا هل مللا قهثاسن ميج ىلع

 ؛اءالء اع ىب !< ناك ىذلا(هيسرك ىلع[ ىذلادسحت اوه ىشلا) | مهدار 0 نوعي 9و

 كا هو) هيسهرك ىلع همةلأ مهي اعهتلي اف ”ضرعدا نيح أ (هم اع ضرعني> ]4 .قكلملا ماكحأ

 هدلو تامل ؛ليقو) < هند 2ةلاناهمعربعملاةل مهملاءالا دعب ن نوب ( هدو هس 0 ذملاةصقلا هذه

 هاشاعنا اولاقوني-طايش !|!تءمك ”>اق ماندلو هلدلو هلءقور وك دااىكاوهو(ا ه.ههيسرك ىلع لاف

 ىلع هله نامي رأا ماقنام-ه ال 6 2 ةوأهدلو لد عنا ولاقفو :رحشأا اوءالملا نمكعنن مدل و

 هلوق ىرعمو هو هللأرمغ رعغ نمهفولاك» مهي رك ىلعماقلأ ناب ىلاعت هللا هب .:اهذنيطايشلا نمافوخ باح # |

 نودهامدل وةئامهللاهق 0 دربنا ىلع ( ها راكد ل فض رهن ليقوإا دس هيسر لع تالا

 ءاشنا ل-ةيلىأ(نثتسنلهالإ بنذعي :ءدع(لد ةو)هوده ونام. ةيقحا شذ هلم سدو هللا لمد سف ّق

 هج ونام عقرىذ# رولا ظفلدار ء|سغا ا 2 00 ىقهللا

 نامت ناو ل هب وام عن ىو عوجرل رايت مثلا مكس وادق وع | كثدو يأ هما
 همهو أ انالخ ثداححالطمصا هنافةاحنلا هلاقا ص ةدالوازا عاذه سدلذ ى مناىلاعتهناءاشنااذك اع 7 1 7

 .ىقموسرلاوهو قرغلا نملاعفتساو ه(صر-كان ماةرغم_باأ 9 ناثكلاحارع *ص-ءنمزلك ٍْ 1 00 1

 راذتعالاىلاةراشاودو نيدهاحلا دالوالال( ىنهلان .هيلعساغو) تاقوألام وعولومشلا ىقعاشوعمل هر حسم 0 : 1

 هنآل (هكلم باسناده وةعليقو)ىلو هزلل كلرتوهاعاو ل ةايكايةيقحاثذ سدل هنالن ادب وهلعق نع معقول م

 ا 1 ؛ زحاهآرواهم>اف لالا هياغىفتناكاهكلملاةنبدخأوةرد هارد! ودلع ىلاعت هبا ىلص ا

 آهتسا :!اههنر وصاهلاو روصفن.طايثلا اطهر وصرناهتلاسفا هيبأ ةقراقلهنانهبرياق أمزح تس دس نع - 0 ر 5 1 5

 هز : و>امىلءمدنو هن رود رمسكف كلذب ضصآوري افا م را ود مد : هلت هذت تن كفا,ةوعوهسامل اج 78 2

 اهد_ذعهكلم متاغعضب هئاسن نمةأرعا هان اكو ىلاعت هللا ىلا عرضتي وهيلعدجسادامر شر غفل لجو مها دنس لع
 هيررهغتساق هير ىلع هيف
 1 م تك ىت> ةبان> نمىل-تفلاداراوأ» ال-21ل_داذا 00
 2000 ا

 لثمتف ىأ(كلذ ىلع هصرح همنذ ليقو ) ثد دحلا رهاظو هام ىلع هان مسالا كرت لحال ءالثبالا
 ىلاعت هللاءاث نا لة أ 0 لهنا ليقو)ءا وشهللا نمسلطب نال ماك ال ءن.الودامأ اقوم رث ىأ(ه يئكو)دلولا ساد

 اهنعزن ملا 0 وةعلبتو) ي يد“ *ل١كلذ ىءامث ءةالا نا وسن سدس ناكف ىأ(ى ىو“ 5 نمهيلع لغو ص را نمهقرغ رد سان

 ماحلا بايرالل عيبا نمناحمإ اذهيف رهتيع ريف همكح أ (هك٠ !اميلسنا] هل هكلدقب



 ةي_ضقلاىفلمكالالاةي_ضعملا نمدعنالفةيرشدلا مزاول نمةرطخ ىلع ناك اذه لعلو( م يمصخ ىلع) خالاو بالاك ةأرملا لمق نم
 هدنعهئاذرث [ىهرةدارحافلاةيةأرماهئاسن ف تناك هناوهناميلسةنثةسد سناك لاقمب !ىد-ىلا نءدرودةفى اطنالالاقو
 لوه<#(ذ_وول-ءقو) هلوةب ىلتءاف ل عقيل منلاةفءاج اذا هل ىضتي نآس > ا انآو ةموص_+ نال نيب وهندب ىخأ نا اسوب هل تلاقذ
 ىلاعتهناهيذو هعالطار- ءنمهتد_سك ىأ هئاسن ضعد هفراقس :ذب] سقوعىأذخوأ ةخسن فو ىرأولوه<ىرووك ذخأو

 قأةمر#ث ةيلحسداوأ:اكز وأ موصوأ ةالصرنخات نمنوك:أسءانوتةرامو هرمأ ق هريصقتل قو ع هل ءلوهريغ لءفبادحأ ذخاوثال

 ناك نم لك وأهراهصا ى أ نذل عجوز مشل عتب (هناثخالو ل وكب ناهباةيت>|نا)هكل بلس سدس ناك ىذلاىأ(همنذو)

 ,.:ادا- هلوق ق نورتسمملا لاود ةفّئبسة شح | لعف هوت نازوحالوافاثمأو ةهور كي

 رحم اى متاخلا ع-قوم سانا اهرك-:أى-ح هتميهتري-غاو هتيم صلاد_هءامدد_عاموت

 ةككلم هلداعو هرمخ فارين متاخ ا دد وقمال_ىل اوهالصلاهءاعنزامياساهداط_طاق ةكمشسما

 ناس أهناهذو]ديدح نمقود: كفن" الاىلا سو .ةوهقرحملاى هاقلأو ارخص سد>و

 ةأرلال_قنمنوك ام لك وأر هصااوهو لب> هنزب نتخ عج( مههص + ىلعهنامخال ىلا نوكد
 ىلهأ نمانالف نا هت لاقفاهمحامرغءناكوةدارماهلاقيةأرعآ هل تناك هنا لة كلذو خالاوبالاك
 لعقي لهنككلو كلذا_سوهيلعىلاعتهّللا لص اهباحافكءاحاذا هلمك_نا بح أ اناورخآ دنع ىد هل

 امن [هتعمدأك هلزاطبكل اذ+ًاواهدنع هعاخ عض و نمناك امناك-ةلملاد ردع ىلع ىلا عت هلا همقأعف

 امئصهلاهذا تاو اهيب أ ةرو_صلاهربو صنت نممد_ةثاموه (هئاسن ضد هفراق ب:ذبذ_خوأ لئقو)
 قمع 4ك اق هلابثذ سلق مد هناك فص آهب هريخأ ى> هملعتال فو هيلعهللا ىل_صوهو هرأ دىؤمةرعت

 هللاذ_اون ولو ىلاعت هللا لاوأك انهدارملاوهوةازاحا نعءهنز و>ةفرماك ْئثلازو-ذ الا ىعملصاو

 ذخووو ذخوأو ذأ خسنلا صه: دج واذلو ةحيدةةغلهدخاووهذخآوهذخأ لاقي م همالظد سانلا
 خرا نءةدلح اوةرجكلا نءءا>الا رشق فارتقالاو فرقلا ل_صاق هل ءذوهبستك | ىنهءهفراقو
 2 راوةلاو صضقلا با أ ىأ(نويرا.+الالاقام) ةياورلا بس( حصاالو) رك دال ريعت_ءاف

 هع اونأ ص ءببهصاصت+المد_ة:(كىراصنالاك و هوأ سار قلا فالخ ىلع عمجالةمسلانامد-ةثو

 هلك_ام ىسرك ىلع ساح و هنأرعانمهك-لم تان ذخأ ى> هنرو_طد هلثع ىأ 6 ناططلل اهبشن نم)

 مذبوهوجلا همبثت نمهلعكىلع م تافارخ نم خسنلا ضعدىفو راك هتميهريغتا ناميلساو ركذأو مك
 ديد_ثلا,تافارخهيقعمشهنا ىرشزلا نع ف اشكلا ف_ثك ىفوةفقملا ءارلا عمفو ةمجعملاءالا
 ىقفرصتلاب) هتنطاسو ( هك-ام ىلعهطل سنو )ه- لعهد هعلاوهريسغنم هعمس لو فب رارخ ىلع حو

 هجرخأ نمد رابخالا تافارخ مهنا ف :_صم الاقامه جر ىطويسلا لاقم ملظو(همكح قروهتمأ

 هل_صاو سو ماعلا ىفابذكل-1ا ىهو ةفارخ عج تاذارخوهرخآ ىناني همالاكل وأن الرظن هبذو ىهتنا

 ا سس سس حساس سس سس سس سس سس سس سس

 نيعد رآ ىسركل | ىلع هتئيهم راج وأهم متا اذ خأو هنروصد ارخدىهس ناط._تأ ف لثمتو

 لكل لق مثمهمماهآر بئاجع: منعش د< ناك مم صاختاملذ نحلا هتفطخةرذع نم لج ر مسا

 ىأامهاتن اخقىل اعتو هباحءس
 نا4الاو امه ةءاطلا ىف
 ىنءأما تغبامذا امهب
 رمش و تنزام ىأ طق

 تابيطلاىلاعت هلوق هيلا

 توييطلاو نيس تيطال

 أمأو تان الا تاسبطلا
 نع قاسلتلا لكنا

 ناىلاعت هلوةىف ىليهلا

 ةلوسروهللا نذوب نيذلا
 فذ-ةنم نا ةن”الا
 ةالصلا هيلع ىنلا جاوزأ
 نذهب_هدقتمال_لاو

 نءلوةيناةيذالامظعأ

 سساذاو نانرة لج رلا
 رغك و هذ ادهلثعىذلا

 مولعم ه5 ىهتن ١ حارص

 ناك اذاالا اذه مزاب.الذا

 امضار وةث>اقلاب املاع

 افكر دقت لع
 ةثئاعفذت ن"الا مذ
 هنا ىلعءانب ةرمشالب رقك

 فال* نآرقلل راكنا
 ليقاهفذقهل قءسنم

 هناف ةءارع-لاتابآ لوزن
 - 2 و ل 2 125222 2555للا 01 تم 7 و ب ب سس وسص ص مول مم سوم ب سا مع

 رثاسو مال_سالاد: دحتي .هرعأ الو مهدادن رال مهلمق لو فذقلادح سو هيلعىلاعت هللا لص ىذلا مهدحا ذو ةريبك بكت ناك

 كلماهم و ةميظعةنيدمرئازحلا ضءب ىفناهةابمال_ااوذال_صلاهيلعنامياسز | ىح ىكاطذالا ل اكو ماكحالا نم هيلع بارتيام

 اه> وعاسنلا نسحأن مهلاّدنب داصأواهكلم ل25 سنالاو نا نمهدو:كن اهم انأ ى_> حيرلا هل م _كاريلاج رخفناشلا 75

 تناكو هنو كل ثماهتسكفايبأةر وصامل اول ث ْن طايشلارعاف ا هيدأ ىلءانزحا عمد أَ ربالتناكوامحاف تملسأو هسغنل ا هافطصاف
 ءالقىلاهدحو ج رش مثةأ را سةاعوةروصلارسك-فكلذب ناميلسمص آريخافةروصلا ك1 نودج_باهدثالو عمح و رتواهيلاودغت
 قوهندو ص: ىأ(< ناطيكلاهبشت نمنوبرابخالا هل ةنام حضبالو )هالو مىلااع :رض:هىل اهت هللا ىل امان هيلع ساحةدامرلا سرثو

 رئاسو ( هثمأ ىندف ,هتو)هتلودر رسيأ (هكل «ىلعهطاستو) هءناطي ثلا هبشت نمو هلعفاسع مهتافارخن منوي راسخالا هلاامكخسن

 همك> ينروجلاب) هتيعر



 ناطيسلانامالسلاو هالصلاه يلع هلوقاذهدب وثب موتاف(هلث «نمءايد الا مصعد وا ذهل كم ىلع نوطا ببال نيل امام اع

 ةالصلا هيل عهلك ث ةلغقم ملالاح فل ثلا ىلعر دةيالن ا ىلوالا.ذ مانملا لاح هن ءاعو :ناكاذا اذ «ةىقروصد روصت :ءالو لشمال

 ءادتقالاو مريهاونو ترانا حا رده هأم ”مانالان اف ماظ اذه ل ءمهر أن وكي ؛مالس !امهيلعءادنالار اس نارهاظلاو مالسلاو

 هيناطيشلاهمشت ىف نوب رامخالا هل 8" املج نمومهاوحأ ةقيق مح ق كن 2 ثدلا عقواءاودن :الاروصد»ناطرثااروصولغ مهاعخأو مهلاوزان

 د :اكماللاو ةالصلاهيلعنا 121010

 هعضوةهءانىهكلمناكواهد: ع

 نكان ةكشسمأاب لاكق
 هنهتختفءاباه سلوان

 ىسرك ىلا ست سأجو

 هيلع تقكموناميلس

 سنالاون-حلا اوريطلا
 هنء.هنمناويلس ريغو

 متاخلا باطاةئيمأ ىلا

 ناك: هن ؟ هيد رطو هن درك و

 ىلع 0 ودي مال_ىاا هيلع

 اذاو فقك-:توسيماا

 اوفثح ناميلسانا لاق
 مهوي-سوبارتلا هيلع
 نك امذدلا ىلا 1ع

 نيَكلا مهل ل-ةنبإ

 موب لك هنوطعبو
 ىلع 0 نسل

 احاب_ص نيسعد رأ كلذ
 هندى نئولاذمعام ددع

 ءامظعو ف-ص آركناق

 مكح ليئارسا ىب
 ع لاسوناطمشا ا

 ناقف ناميلس ءاسن

 اهمدى انه ةأرما عاب اس

 متةيانجنم لستغالو

 فذقو ناطي_كاراط

 هعاخ عضو ةةأرمادأ صالوأ ةراهطال ل خد اذان اكو ةنيمأا 4لاقد

 ناد هلسروصىلءرخصلاهمسأو رحبلاتحاصناطيشلااهانافاموا هدئنمع 20

 لاقف ثءءالالشم ىرعد را نبا كي نور غر وعلم

 ورع مأ اي ةفارخ ب لح ا توءمت ةأمد

 كم _ممهتأ» نال ىلا هز هتوصعل هم راعمشامهردقالىأ(اذه نر !الزيطاي_ثلانال) لوقو

 نمد.حأ لانى (لثسناو)ل سرأارمال فا: ههنالو (هل-ثمنع ) مهلانو_ص(ءأي ءاددن نالامصعد ة3) لاق

 ىعنيح(ةروك 2115- هىقلاؤ)م ال_سلاو ةال_صلا ه٠ لع(نامي اسل :ل1)لاقف 4 ماع هلاك شال سانلا

 لاقيحامي_كاافو هب رغأوبار ةك باوج ع.ج(ه وجأ)» املغإلاهنعتديي | هاك ناز ن دمها غادالوألا

 ة_ماعلاناىركسعلان عم اوعلا طاغق ل-ةنىز ولان اناالاتاباوج و دن وجأ ب او ا ع-جىف

 تاباوجم- ةوةهنومسسلاةورد- همراهذلال_ثاطخوهوةبوجأو تاباوجباو لا عج لو#

 هللا هجر هب ومدس هي اءفقملو اردانعمس هلءلفةقثحابسصملا بحاصنافرر-بلفىبتئاداومديوجأو

 هلوةب كلذلراشأ (ك نيياوجري_غرك ذي :لهنالياو_تعااوهو 4 امهدحأ ناباوجةخسن ىو قلاعت

 ىسنهنأو ىلاعت هللااهدارأ ةمكسحل (كلذوا- وي نأ ى.ذهنا عيحصلا ثيد-كا ىفىوراماهدحأ)
 سب ]هلانا>هاوانئءام عوقو مد- عل هيدا راى هللادارعةخن فو( ىلاسعت هللارعأ ذهن )

 ىلاعت هتلاءاشن الق هالاقئذلا(هب ,حاص عمسا لهنا ىلاثلا ) بار ا

 ةئفشل اًءلرثناهملع ل_.ةهناالاهمذ :هثاحر هوقو ىلاعت هللا لا ههج ون ونود وأهل شرما (هنعلغشو)

 0 اوةتالوف ىهنلا نا ىلاسهذ ف:صملا ناكذ اذهل _ثل جاةحي ى>ةي .بصضصعم كددأ

 ىنالخ هلق هلة جاحالو ف نصل هعبني اذ 4 بهذ نمرتلو ىهتنا مر < ىهن هللا ءاشينأالاا ده كلذ

 نع ىولا خان اذاوىلاعت هللم-هرومأ عليج صل وع م-#اماقم دمعت نيذلاءايدن االام.سالر هااثلا

 كلم ىل_ هو) مال _تااووالصلاةم 2 تالا روزا مذا لا تا دعا

 ماللاوهال_صلامبيلعءايدنالا ناتلةكناهرب دقن لاو سبأ ينال ة(ىدعدن هدحالى م ال

 نم هلاسام عماذه فيكس تمرالا و هداه عر م-غمو ب و وبذل ٌ 1

 ّق ريغل 00 عاد ر- ةدلوام دال همح ىذتقي اذ_هود رمل ن َْن وك الك -امهين ون نا هللا

 هنابدتع باحاذ ابق م- دغر م2- عو امن دلاف ءايننالا ل هرب قيلمال ٌذ داي صرحه يو

 هي 0ك وةمجع»ملانيغلاعتقي (ةريغ)ر كذا بلطىأ (اذ_هناميل_س-لعفمل)

 كلااو لااا اءئدلا نوف ىلع ىأ اي هلا ىلع) هرم نود نا ىلناب رعأ هدد هريسغلاو |

 كس ل 777 7مل

 الو اهتطدر هرقن ناءيلسدي ف ةكمسلا ثعقوو ةمكسهتعلتب افرحبلا ىف متاخلا

 اذ هلوءقنوةةلاها ملعلا ىفآد_ةاوةيرمالب ةميظعب رفمذ_هدكملممي || عج روىلاعت هللا دجاس عقوقب مخ 2 م“ ةاروهاذاف

 (هيوجأ هنغت هللاءاشناةروك ذااة_صقلاق ناهد الع ملل -قناوزع ءادآلانمنولابسناسمايدنالااسنابجزنت لقنلا

 عوق ةوىأ(كلذواغوق وق: نأ ى دن هناعيدصلا ثيدحلا فى و رام) ا ههدحأ نأ. 2 هرم ىأ نانا اودهنعذةخن ىفو (اهدحأ)ةددعتم

 مهنا ىاملاو)هللاءاشي نأ الا اد غكالذ لءاف فائذلن اوقءالوىلاها هلوقك !دهفءاضقو هردقام ةو(ىلاعت هللا دارمذقنيل) نايسنلا

 مىأ(نامياساذه لعق ل ىدعب ن ٠ مرل>ال ىو مدن الاك- امى بهو هلوقو) همارع ف! اخئثب( هنع ل ةشو) همالك ىأ (هبحاص ع مسي

 اههاج واسلامنم(ايندلا عز #+واضرح يأ مسكي نيغلا حب (ةربغ) لوقلا اذه هنعرد سي



 نونا سفان؛ لف كلذ قوىلاءثلاق 00 ىلوملاةرمذ حى +-.يغر ل>ذا ايف ةبغرال ىأ نونلا عشقي (اهعة ءاقنالو)
 ىتباائءاوءامدن رشا مار فاك ساس ةضوعب حانج ل دعتاي دلا تناول درو دقو سم هي انو د لمعتلا يذلا ةمغرةسافنلانال
 د ؛ ونرلا ماك>ابلمعلاوةيدوعلا قم امعااىف لولملا لعة>>نوكما ينزع عيشولا كلا اذ ممالسلا هيلعز املس

 نان واذ_هلو ركاشلاى هلا نءل_ضقأر اصل اريققلا نا فرعا ماعةثام مكءايدنالا رئاسد هد ةنحلا لدي هنادرو دقوا ذه عمو
 ؟١ا/ لكك : ماع امم خر راه اءار تدب نحن لحن قو ق6 ل

 ا ا 222222 22 2 275777777 ب5 -57-با95تب77975757تلب11لللا

 ةدها ةفانملاسغارلا لاقو هدارعاذهريغلا نعاوب نضر ةميظعة_مقئاهدع ىأ (اهبةسافنالو)
 سفانئءاذ كلذ ىفو ىلا عت هبا لاق هربغ ىل ءرمض لاخدارمغن م+مقوحللاو لضافالاب هم ثنلل سفنلا

 1 وزب غارلا رك ذامالدريغ ىلع هيل وهيقبغراذا اذكر نال وى را نوشانتملا

 3 طاسالنا ( هل . الاءذه ىنعمىفىأ(نورسُملا» هرك ذام ىلع )ركذاملاوث و ىأ(كلذ قمدصتم

 نمهن :كجنايهيلعهطيلس :وكيلعملاعت هساهطا دال ا ىأل عاقلا#ت زان( >أ) هلوةولوهجلل ءانملاب

 مد-ه:]هيلعداعو كلم ىأ( اياهباسئنلا) هانسبأك رخدوهو( ناطيشلا هيلع طاس(ك)هيلعهتماغ

 مالا وةالصلاه.لعهءاهدخأا1ناطيشلا طاع ش ل ل اعمالك ,اةدمىىأ (هناحتماةدم) هركذ
 اال تل اصلك رخل لا اركنأ ىحهكلم ف فرص وهروك رن 2 وززم

 ملسو هيأ عىل عن هلأ لص هناح وزىل ءهطاس دى اعتهنناناالا مامكاهداطص !ةكمس نطد ىف هئاخدجو

 نمهوذخأ م ملا تماعدةوريسلاو صصقلا لهأ نم ء(كلذلاقن ه)لوت( (ىلع) همر ريهظ هو كح اك

 نام. اسماطام4 مج ولىق(لءةو) ني دحلل مااك مت ىفوتاثكلا لهأ نع ةلوةنملاتامامث ةارمسالا

 ةيصاخو) .هنامز لهأ ىلع اهيل ضفي(ةليضفهتلا نمنوكي نأ )هرخآ ىل اكلم ىل ته هلوقب (دارألب)

 هنأ نم سوه ملع هزلا ىلصانيدت نع ىورامهدي را وهئايدنأوىلاعتهللال سر رئاس زن ود نم( اهب ص 2

 نمد راسدطد ر وهكسونا ملسو هيلع هللا ىل_صدا راف هيدالص علمي نادارأىلصا هزيل

 هرخ 1 ىلا اكلمىل سهناميل- ىنألوةتركذلاقو هكرت مث ساذلا» هاربو عسصت ىتخدح ملا ىراوس

 ىلاعت هللا هجر ف:صلل جيشالانهحا رشلا ضعب لاقاذلو اهبىلاعت هللاهصخ هلةيصاخ هنا ىذتَت :اذهف

 صاو) مالا مويلع(هلسر و ملاعت هللا ءايد أن .هريغصاصةاك) ليقب ,ه.ك<واذهضرعَنا

 ْ 5 سدلامل وضعملا 3 َن وكب دقهنالةءاضفالاق انالاذهود ريغ نودأبهللاهصخ ىلع هللا نمىأ (هنم ١

 اويفة_فقانموأب 0 .:دلاق هلةبغرال( هوت لعة>>واليادنوكمل) اذوبلطاا(ىليقو)لضاقلا

 لعديد ر زل هنم عنصر نيجعلاك اني هءإ_عجىأ مال اوهالصااهءلع (هيبالديدحل اةنالاك)

 ه-لعىلاعت هللا ىلبص د + صاص* هدأ و)ماللاودال_كلاهيلعم مننا( ىسعل قوم اءايدا او)داهلا

 ىلا عت هللا مهم ا [تلاو 7 وهللاءايدنأصئاصخن ء(اذهوحن 0 مدق:[ك ةمايقلام وب( ةعاقكابإسو

 لصامي دنلوالا ةصاخوةزجعمءايدن 0 نك ل هنار رقت دقو مهو ىلع هلادوز >عماهلسج وأب

 اهيفضاأاملحجأو ن ود_لابتدرفأد فو صئاص#لا فوإ_صفاكاجح» «مظعأو هاشم لسو هب ةيلغدلا
 ةرعسمللا مء الكلم مالسأ ًاوذاللا هيلع اميل_-بلط ف ةاوماحرشفو ىرضي لا مامالا صئاصخ

 ةرئابجا وناك وهنامز ل-هأهب رخة قيام هلن اك ى: للكل نال لب كلاب ةن_ضو هما د_س> نكي ملهرم ريسغل
 كلذ نمهلنوكنأ سوهيلع هللا ىل_صدار [ةنايعالاةّوةولاملاودن ل: رثكو كلل انزو رخاقي

 ىيغرتو وامثدلا قدم هزتازد

 لوللامبي قكحلاو ىتعلا

 ىلوالاب لمعلا هللاانقز ر

 نكلو) ىلعالا مارملاو

 داصل اريسكي (هدصقم

 ىق)ءاعدلاادهبهدارعىأ [[ت

 هركذام ىلع )ءادناا(كلذ

 مهضعد ىأ (نورسفملا

 دحأ هيلع طال نا)

 اناطي_كاهيلع طاسأك

 ةهد_هابادبلسىلا

 (لاقنملوةىلءهنا>:ما

 لاقنمىل -ءىوربو
 تقردءدتقو (كلذ

 لدق 2( الاتهام مدد

 نم هنو نأ دارأل ب
 مدئاز (ةليصضف هللا

 هيزىأ (ةصاخو)
 اج ص*خن) ةهصلاخ

 نم هزهغ صادتخاك

 صاوت هل سروهللاءايدنأ
 م-هار باله اك ( هنم

 ه-ج وىلع همايقناف
 عم ةماقتسالاو ةلادعلا

 نا نم ةيعرلا ةرثك

 هياعرلاب مهدقفتو
 ءاشن نا قزرلا طسي كب رنا ىلاعتلاهدقودارأ اميفدابعل اماقأ نمناح+سفهماةم موب ناهريغل نكي له صا ونه هلعلهبالاو

 ردقلاةقيق- ىلع عاطيدحأسدلو ىنغلاوهاجال عاصر نم مهنموعانعلاو رقعلل عصا نمهدامع ن ذاريص: اريبخهدام»د ناك هناردقب و

 م>_لبفنقاكد وادىأ(هيبالديدح ا نالاك هنو و :ىلعةح>والياد) مكحوةقيقحهكلمءاقبىأ(كلذن وكيلل يقو)ءاذقل او

 صاصتنخانم(اذهوغو)دومحا ماةملاى هو ىربكلا ىأ (ةعافشلاب سو هيلعىلاءت هللا صدم صاصتخاو ىسعل قوما ايحاو)

 ةل#انمهاربا ف صوو ميلكلا تعب يدوم



 هفرشاو هلاك ةرثكل اجو ىمسو راعغلا معهم نا ليةوهفرص عئمز وج دفرهئموشو(مالسلاو مول هلاهيلعح وت ةصئامآو)

 ىأ (كالهأوىلاعت هلوقل ظفالارهاظو) ىل؛ والاب ةخ سن ىو( لد وا::اويفذخأ هناو) رعالا نمل عقواميق(رذعلاهرهاظف) هئاعدق
 1 اله نمصال ا ىئندموع

 ةغيصب (هنع ىوطام مه

 قو رتسىأل وها

 ه-صو هد (كلذنم)

 لهأ هل نم هحارخاب

 ك)احون ىأ (هناال)
 ةأاحلب (ىلاءتهللادعو ق

 (هيلعهّللا نيبق) هلهأ

 ةخشن قوهيدلرهظأ ىأ

 سدأ هن ١ )هسسىأ هيلع

 (مهدعونءذلا لدأ نه

 هل--عو هح-سسا قو

 هل عومرفكل «تاجنب)
 لك و حاص رغوهىذلا

 ىلاعت هللا ىأ (هملعأ

 (اوملط نيذلا فرغم هنا)

 هاهنو) اهنودو ةفاضالاب

 ممم: )هانا (هتيطاخت َنَع

 لوهشملا ةغيدد (ذخواق

 ةزه-فهلاب ةلخاوأاا نم

 نانءارقو نانغا واولاو
 ذ-*خوؤوو ةخدسا قو

 ةغللا ىلعءامي نس وا و

 ىلاعتهل وعكو ج56 ريخالا

 بنوعق ىءملاو ىرووام
 ثيح(لب والا اذهب)

 لدزتتلا ةقيفح علام

 فطع(هلعمتثع و

 ر-هظالاناكو رعد

 ىو هيلع وعو

 مسكي تيعو ةحدسسلا
 رهاظا ١ اود.دن وكس

 ١ قكشأ او)فيحصتهن )

 هلجالىأ (هلاؤل)هتءاربىأ (هير ىلع همادقانم) حون ىأ( وه) فاخىأ

 دارأو)همو نم ( اضغللا|اذه ىذةقمساطف) له أريغىلاهانئةسالا فرص هناكو ١م

 ناسانلاِل_هيل هتداءءومدهز نع هلالغاث ل مكمل وامي ظ اكل مىلاعت هللا هكلخ هريغهيا عر دةءالام

 ىل سهو ىلر فغا بر لا ةفهبلط ىلع راف ةسالا مدقاذ لو هةمدخ نعمدامبع صاخ هان الاية دلا فراخز
 كشهنا ىضتةيااهمفامو( مالا وةالصلا هيلعح ونةصقامأو)ةءاحالا عدا نوكيلومرخ آ ىلا اكلم
 ءايدنالا صصق ذي ملوةي_صءمرهاظل است هل هوان امىلعوأ كود :ماناىلاعت هلوقب هللاد-عوف

 بنذلا عوقوىلاعت هللاءايدنأ ىلعز و ن1 ةج>رهظأ و هاما, مة ىعارهنالع وةولا نامز بسبة برع
 رخآىلا متو مم جون ُ مدآ ةصقبأد.يةة-.ةرماهركذي نان س>الاناكهنال-يقامه-ياعد رب الث مخم

 ىأ(رذعلا) ركذا؛هلي واءلريمضلا ركذو هذعىلاعت هّلاهاك>اموهمالاكر هاظ ىأ (هرهاطو) صصقلا
 كسىىأ(دخأهناو) ىناباكداعملا فلذمال مدعو فكل شلاالإ_ءمرهلسدلاملاونعرا ذدعالا
 ( ظفالارهاظو)هنبالهشب امهلهابهللاد ربنا.هيهدعوام لو ءان ىأ( لب واتلاب) ه:صق ىف ىأ (اهيف)
 ليقهناالا ظغالاب قاعتم(كلدأو كوجنمانا هلوقب) هظفلن رهاظب ذأ ىأ لي وانا ىلع اقطعر لاب
 اهيفل_جاانلق هلوق حونةصقىفىذلاوتوبكنعلاةروسىف طولةصقىف عقوهركذامنالو ههنا هيلع

 اذإو لهالا ظل ىفءاواسناو هظفلب كه ةمهناهاباب ىنعملاةءاكح هنوكو كا هأو نمنث نم وز لك نم
 لافوهتةيقح رظنريغ نم لهالا ظغل ىأ( ظفللا اذه ىذمقم بلطف ) خلا ضعب ىهياعبرضه:أر

 وهىئذلاهل-عوم رفك-!)هرك د25 مدقت امهيق( معاحش ىلاعت هللاهدعو نمذلا هلهأ نم سدلهن از خسانلا ْ

 لها انمناما-ليقولاملا ف الث اورق ك-!اءثرالا عنماذلوةبي رقلاةرارقال عطا 1*هناف( حلاصرمغ |

 |3236 صصصولالعببجبجييييا' 7 ب



 قو(0نميفلاو -ابهمادقاو) لاقلل(هلي وان ن ءهانر دان كول رع , ىأ(ةي دعمحونىل ء) كالىأ(ى ديالا هلكو)

 نءهجامنباو قالا اودوادوبأوناخيشلاهاو رام ثءداحالا حر ىأ(حيمعلا ىف ىورامو هنءىهنالوهيفهلن ذو! )ملا ميق فقةخت

 هيلاىلاعتهّاجواف) اه هرحجو أتي ؛ىأ(لمتلاهب ر )فرحا ف ءأ رااديدشتب(ق رد )هتضعىأ(:لةهتص ا مدرب ره
 اموىلاعت هلوقل كلذ د(حبسا ممالا نم همأتق رحأ)ةحسن ىتاإك ةدحا اوىأ(ةلخك ص رق)نالكأن ْن وذأا نولكس وكسوةزمها عقب (نأ

 ئثنم ناو هلوةومكلاثمأ ممأالا هي ءانكربطب رثاطالو صرالا قهباد نم

 هدرريغا ناكوه:.| نك, لو هشارفىلعدلو هنابل وةلاواسْمباح ون ىدانوذاو لا ىفْئرقدقو هنأرعا
 الا اوهئاد_عاللءملاوهيذالا هناي خهئمدا راافامهاةناخ# هلوقاماو هلمثمن هورتمءادثالا شاركني دودرع

 هالصلاهيلاغح ونة دةىقفروك ذملا(اذهلك و) قاقتالاب كلذ نمئشاءايدن الاتاحوز زاسسن“ زودالؤ

 تثتردص (ةيصعمماللا هيلع حونىلع) ملا مزلي ومحال ىأ( ىذقي الإ ابيذةولتما دي" الاو مالسلاو

 نه) هماقم ني-كثن وهّةحات ةرعموةيدعم:ذعناميقسلذأ عطقنمءانثت- أوه(مان 1 ذامىوس) هنم

 هناا رص (هتعو مالودم 39 لاك لاى( هلزذو لامي لا اولايهمادقاو )هد عوال (هلي وأن

 نءعناخيكلاءاوراك(حيحعلاىقدروامو)ةيصعم ناك كلذك ناكولذا او ملط نيذلا ىف هلودند ىةحتي
 لادبهثءدل ىراخدلاهباو رفو(ةلك) < ةضعىأ (هنص ”رقايدننا) هنعىلاعت هللا ىذر# رب ره ىأ
 م-فهوقاولاقاذلو ٌتوغرعل اولمالاك تارشح ا راغص ضعمب صو د صرقلاو ة ةمجعم نيغوه مهم

 ىعومدهنأ ىذمرتلا مكسحلاو ىرعطلا لاقى :لا اذهوءالةعلاريمضب هنعربعاذلو زاحم ثيغازنلا ىنولكأ

 الم ىنرب زعأ ىركالاءوقرمدوأ د لآ قنا ناهربالاقورب زعمنا ىرذنملا لاقومالسلاو ةالصل يلق

 دعت هعلطأ هللا ناك-5 5 :هنا ثدث نرش اوهنعىلاعت هللا ىذر هرب مره ىلأن عدد: مى احلا هحدصو

 نمهريسغرقم ىلع قلطبألو سانلا تووب هيف عمتحي ل هم ةيرقلا(لمذلا ةيرق قرذم) هتوبن ىلع لذ

 اذا ضو<اىفءاسملا ىرق نما ةلطم عامتجالا ل_< هل صن الل منلا عمس الا هن هن رةهريغو باودلا

 نا نالارقللاقياولاقفنك اسملانعب هقرغن ةسغللا سمك ىو روهشمزاوأ هروذل ةقية>و يقهعج

 رئاطالوراجو عمضلاو بئذللو سانكءابظالوةداغو نب رعد.اللو نطعلبالار_ةمودلب و نطو
 ةلكتصر نا هيل هلا ىحواف) ةقيقحاذ هىلعوهفةيرقلمنلاو عوبربللو ركوو شءروبنزلاو
 ىلا اذ_هناىلاةراشاهمبقث :تاوولخلا نمدحا او سنج نم ةعاجو فن اطةمالا( مالا نمةمأ تق رح

 1 ود ةوكلذىؤف هلهللاة بم اعمل محم ىداعملار ود_صءادنالا ىلعز روح نمل ل اد هيقن ةمصعمهنمت ردص

 هنأف اضأوهيدارعل عطق هلة ىنوهدمح خب ساالا ئش نمامهنال هل عفا ىهمأ|بسمسأ ناي (حبست)

 هاذأ نمل هأ هنال هللاهبتاعاءاليقواهةلاخالارانلاببذعبالهنا نمدر واملناويدلل قارحالاز وال
 ىلعرممال_كلاوةالصا اهيلع ىمومناهصقل اهل هسدسوةدحاو ةلمالهتاباورلا صعب ىف! هريغو

 داراف عئاطلا مهيف وبنذنباودونايندموف وميتكل ه[ براي راب لاقت م 1ىنذياهله[هللاكلدأدب رق

 هلع 0 طاف اهلطظ ىمأ: :ةيرحش تل زنو رحل هنلص دة لامر طخام ىلعه مني ناىلاعت هللا

 امعميلا ىلاعت هللا حواف لعث :اماهب لع: ارذىمس هريغو ناميلس ل ء هل لاق« ىذلا لمنلا نم ةريبك
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 عافش م, )

 مةقيقحلا,لهأىلاعت هللاوةلعلا لو ت>ريغنم لمنلارث أسلفت رح نم .

 روحاضتأ اولاقدةوهع رش ىف از ئاح ناك هنأ اولامدقو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلاداشر | باحعلا رهاظ

 2 22 2 222255 22 7لاا 1 652 7777ا _  7 صوح7سس

 ىرذنملا كزلا لاقوهدمحت عب بالا
 ريغ نمءاحىن ١!: اذهنا

 ىممتنا رع هناهحو

 ىقنمبملاز اك الو

 نوذرءبال ثيداحالا

 وح تنددح خمالا

 صخشأاةهمست حرصم

 اهعاذه لكلب بم

 اعوةرم دواد ىنأىف
 المأ ىن ربزعأىردأال

 3 1 اسما هدو

 ثتثيدح نمدكردتسم

 هللا ىذر ةرد ره ىنأ
 هن. لعل تاو اومنعىلاعت

 دعت ئهنأ ىلع هعلطأ

 مالك قو هريخاقكلذ

 ىثلااذ_ه ناىرطلا

 ةالصلا هيلع ىءموموه

 نَء هلو 0

 نعو ىذمرلا

 ا 00
 ملسو هيل ءىلاعت هلا ىلص

 3ع رأ لس :ةنع
 ةلحتلاو ةلمثلا باودلا

 هاوردرصلاود_هدملاو

 نياودوادوبأو دجأ
 مب د رهو ةنعلام

 حقو ةلمهجملاداصلا

 نءهيهناما باط# لات ضوبأ هفصنودوسأ هغصذ مظع ش در هلر قام او سأرلامخض فور عمرئاطءارلا
 نكيللو هلتقنعىهناذا ناويحماناكلذو امه ميرحتلامهلثقنعىهنامافدرصلاوددهلااماو ةعقنملا نماهيفاملف لحذلا لق
 كا امااقو ردم وديذالامدعلاحى علو ثلامنلا تق نغم !لعلو ىهتناه مع رحماك لذناك : هرضاالوةم رح كلذ

 اهثنؤمواهرك ذمىوتس و ةلمنلاهدرقم سنجل منلا
 تناكولاهنال تل ايلا هذ هلوق ل دب ىثن أت ناك مالسلاوهالصلاهياعناميلسةلءنا ىلع مظعالا انماما لدتساااواهوحنوةمااك
 ةيضقلاة قد .ة>تفرعاذاو ىنايرلا مامالا م للك تقحش موىفاسملتلا مهودقو ىيةحريغ ثدناتل او مدقم لعمل اواميساللاو لي قلارك /



 فاك د هم ءصعم لأى ذلااذهْنا ا ماثلال صأ ىف عةوو(ةيسعمىلأى :اااذهناز ى 6 ءامودأ بااىأ(ث دما اره قس لفل

 ةحاصمهآرأ »لعق ل؛ ؛)فوذربخوأنا ريخ ىلعاه ذرب ةي دعممان[ ىأب و صم ههنال فوذحم مدت اعوهالدى أولو دوه ىذلان اي هل

 ل ةعبالامو ىل عن نمنيب طاتدم ىذا سن>نان ههحولعلو (هساح ىذا لامكحي .كة>سقو(ن ل ؛)]:رودىأ(اناو صو

 ةرحشت 2 ة+ سن ىقو )0 هرجشلات الزان ناك ى لا اذهناىرتالأ) هوو مونلاب ةحارلا نم ىأ (ىل عت هلل حابأاعةعقنملا عندو 0

 ةرام ءلا نعم ديعد تن :اك اهلعلو

 -ح 4( _اءىذالاراركت
 ىجوأ اميق سدلو )امم
 ةمالملا نم( هيلا ىلاعت هللا

 5: مصام هد لع مجوبأم

 ىلا)» هاعدىأ (هيدنّل-
 ىل_ء(ري صل لامتحا
 (ىذنلا كرثو) هيذدالا

 هيْضقلا ىف مات :الا ىأ

 نثلو ىلاعتلاقاك ١

 (ني رباصللريخوم متربد
 ىذا ىلءرمدلا ناهمقو
 داك نسل ناودحلا
 ناسنالادارفاةرمذم ىلع
 نامعالا ءاماع هل 3

 نم (هل_عفرهاظذا)

 لجال ناكامنا )قارحالا
 (هتصاخىفوههتذ آمنا
 ناكفلهفنةصاخىأ
 ىأ (هقنلاماةثنا

 عطقو) هحورأ اراصتنا

 ىأ (اهعقوشي هرم
 ناطككا فا افا
 لدتلاة يشب نم)افوص>

 ىف فقونانلو(كلانه

 ملىأ (تاب لو) كلذ
 اذهلكى) ى :ل| لعشب
 6 ىدعيقهنع ىهمعا رمأ

 داصلاحتفوءايلا مضي
 هيلاىلا«'هللا جوأ اممق صن الو)ةيصعملا ىلا مسني ؛ ىحىأةددشملا

 ةناخعاهتع) ه عام هىأ(هل-ربلوعت)هتضعنابةدح اولا ىأ(ةلمخ !اهنذ املق 5 ٠"

 اهيةسسلفهيفامىلعانا فام قرحأ ناصا هقالاز و<الفرانااباماحاورالا ىوذ نمذو ملك لف

 (ىذةةيامثيدحلا اذدىف 0 رفنصل ال اذإوةيدعممالسلاوةالدلاهياع ل عف

 ىذلادئاعو ناري ةيصءموةيصعمىتأ ى ذلا 5 هنا ىلعة>-سنىؤو (ةيصععىأهنا) ىلعلدبو

 ىأ(هفجىذولا نملدقب اناوص)هدقتعاوهماعىأ(هآ رام لذى ؛) ةيدعمءانأ ىذلا ىأ فوز

 هلوقكءالقعلال_عذ همشا هنم لعذر ودصد ن ءريعوهن هءدالز ةاح له !|لثقناء اهقفلالاودقو مدآ ىنب

 لالظتمالاك (ىلاعتهنلاحابأاع) عافتنالا ىأ(ةعفنملا عنعو) نيدجاسمل مهتبأر رمقلاو سمشلاو
 قرلاكوهام> وأم عت ىأ 6 هلوعب 1 ولا ةرجح-ثلاهذهب

 عقيل (ةرح_ثااتختالزانناك ) مدقتاك ىسومهنا ىطرقلا جو مدقتملا( ىذلا اًدهنا)دهاشملا
 (هل--ربلودت) ثكتوملاورك ذملال مش فةدحوللءاتلاوأهصرقي ب (ةلحت :أ| هتذآ اماذ) هيف موثلاو اهاظد

 رهظ ىلع عضودامو هيلا ىو ايىذلا عا ملجرلا لحر وةرحشلا نءىأ (اهنءلةرجشلا كت نم

 ىأ(بجوامهيلا هللا وأ امي 5سدلو ) اهسح نم 0.0 ه6 ىدالا رار ةفاست شيل واول هناا

 00 رع_صلا ل امتحا ىلا هم: لب :) هنم تردص (ةيصعمهيلع) مزا“ هلو ودعي

 : ىشا اعماق“ الا اوهوءأ هكا نملعمت (ىندلا كلرثو )هيل اهاعداذا اذك ىل اهب دن مهو ن نمهض رحتو

 لزن (نيربا دللربخو مل متريص ناو ) هيلع ثحباسم هناورمصلا ح حدم ىف (ىلا هن لادأك )هر دصدرسب وهظرع

 1 ا عا هللا ىدرةزج ل ثقو دحأةورغُ

 نود(هتصاخقوه هتذ 1):لمنلاىأ(| ما لجالن اكامأا) ىذلااذهىأ (هلعفر هاظذا)ريسلا ف لدغ [ك

 نم) لة لا ىف( اه عقومي ةرضم عطقو)هريغنود(هسفنلاماةّثناا ذه هلعف( ناكف) هعملزن : نمدربغ

 لك ىق) ىذا كلذ عمي ملىأ(تايلو) هلةيذوتاربغ لم لا عيج ف ارحاهجولنايب (ُلا نهلمتلاةيق

 ىنلاب او -ىقسصنلاب(هنىدعيف) هلوةورماكا زئاحلب (ه-:ءىجن) زاحعقرولو هلوعفم(ارعأ اذه

 ىأ(ه:مراقغتسالا او)هانأس نذنم(ةدوئلابالو] ةيصععىف أهنابىأ (كلذب هيلا هللا جوأ اه صنال 5١
 برقا ىف هلاقام ىلءامول كلذ هل عقو امنأ قي .ةحلاىق هنال.لعذرهاظذالاقأ | ليقنانأ كنا ةيرغتم كل

 امو ةصقل هذه ىقةيصعمالهنا نمدوصقملا فان الهميلسا ربدقت , ىلعاذهل وقأىلاعتهللااهكءاهأ ىت 3

 هللاىلد (هلوةىنءماذ لي ةناف) هلءذام كح انيمي كلذ ن نءهللالاساسنا هنالهيذسنذالاضرأ هاك
 مامالا اور ثدب دحلا اذهو(اب رك زنبىكالاداكوأ سا :ذيلاالادحأن مام) ث تهد ,دح ىف لسوهيلعىل اء

 سو هئيطغ مهوأاطخ[دقوالاد- >نمام ظلام :اعوذرعأ +.معىلاعت هللا ىذر سامع نيا ن ءدجأ

 هنوقث , هنعباتمو لوقأ ءاقصلا لهانمّق ىط ويلا هلاقاك اعوةرعر عنيا نعرازبااهحرخأو ف يعض

 كم س لاق هتعىلاعت هللا ىذرةري رهىفأ نعاضنأ ىلاعثلا ىور وهرك-:أنع:ربعالت هل ىلا ف

 لوسر
 ىقاطخ ىلا سسن هن" حفالوأىهنهيلاحو مناك ن اوهنافاحتوملا هتمداقتفالاواحكرصتىأ (ه-ةمرافغ“ سالاوه وتلاالو لذي

 ةياور ثيدح ىفواذهدوتعا اباحأوةوينأا تايرأ قد رطوهأك ةيوتلاورافغتسالاىلا هعوجرةل 21 ق عدت ب وهواين اثهدابتحا

 ةال_دلاهيلع هلوق ىعماخل.ةناف) ةماح .هلاموت هداذتالا قريب ل7 هريغالو رئاطةباد نمام اعوةرم رع نما ن 6 ىناريطلا

 ب رك زنباى ديالا )هني ناسراقىأ (داكوأ) هاك رابلزم وهيلزأ را :ىأ(بن ذيملأالادح أن مام مالسل و



 ىذاقلاهاوراما مكمل ءع ظافا اب ئىور ثيدحلانالا ذه لاق ءاودانممؤكشلاافاوهانعماذ هام (مال_لاوةالصلا هيلعلاةأكوأ
 دصقريغن معك ىلع أس الآن 5 نمم دب :امكهذعباو < اف)كلذريغا,ممواير كرنب ىبحن س ءاموأم هد-ةوالاى :نماماهنمو

 مللاومالاالا ش-اوغلاو مئالارث أ 5 نول ”< نءذلاىلا عد لاق امك هازل نمةريغصلا ىلع قاطب اا مللاناهياعلدب و( ةلْفْعوو هسنعو
 مال !اوةالصل هيلع لاودقو بونذلا ن مةريغصلاهنار وهثملاو س امعنبا هلان[كهياادوعءالو بو" مهرس: ذلابلجرلا لي ناوه

 ىكءانثثسان مر وك ذملاث يد اىفاني مومعلاىلعلادلاءانئثسالا|زهذ  املالثلادبعىأو  اجرفعافمهللارفغتنأ
 5 صدغم_هامربك ىلاهرغص نه هناو مالسأ | هيل عى صئاص+ نمتعنلا اذهنال ا «ناسسنالا مثتباغالا ىلع لم<نأالا

 اذلو هرعةأ ذو هرمأل وأ ىفْئن ىأ ايدص مكس هانت 07 آوىلا ل ١ هلوقى ليقاذلو هوءئلادعدأ عالْمووث ةعملا لمقةئنسهلا ِ رطغ>الوطو

 ىلاعت هلوة ه-لاريش: كةلهولا لوأ نمةومنلاضيأ مال لاو ةالصلا هيلع ىددع ىطءأ دقو هرغص ل احىفهنا را عميعللا نم عذتما
 هنابلاعتت هناالا لد سرلان ممزعلاىلوأ ارداسك اهتذهلرك دي لةمايقلامون وهوايدت ىاعحو ىاتكلاىفان هللا دبع ىف| هنعةياكخ

 هلي" نه ةي-ثخهكر ثوب ونذلا م11 0 هدد لأ اضرب وهديرب ناكامةومشالب وهو هللا نود نمدمع

 ى-<ىقمكحلا رمد كة
 0 | د هجرت وأ هردعبته4- هذي لج وزعهللا لد مدآ ىبب ؛ لكل وق. ل سوه-يملع ىلاعت هللا ىل دهني لودر

 مل_ءأىلاعت هللاو م ىقلا | نمتاذقىلا ل سوهيلعمتاىلصىودأ منيحاصلانم مايدنواروص>واديسناك هنافادر كرنب ىلا
 كن ما هوم :لاو ةعاطااب4 لق ىحأ ىلاعن هلا ناهريغو:داتق لاقوهذه لثمدرك ةناكلاتوهديباهذخأ ضرالا

 ل 3 فااك ثدد_ 2 اذهنا انهامل_صاحو ىلاعثلا« اورالاف أ :مريغوهوةيصعكمب لو صعب ىت>

 هنجاجة>الازو الذ ى-ءعداكو الي اة كلذ هنم عقوهناجلا ى :ءموكلذ ق نوفل غاوي, لدتسااممتالي وءاينالاةمضعن مرمام

 ئررتلا طا امل لاةراش |(مل_توهاعىلاعت هللا ىل- ص ىو :لا لاتاكوأ) هلوةو ىرخالا ةداورلا قمه ىعع وهثهنمرق

 هدعٍباحأ امنا فدصالاو بواذ نم م22:6) ثيدحلا اذهىف عقواعىأ (هنعباوجلاف) هيلاانر أ ةغا:ةتاباور هيف عقو هلا

 مغأ مث هتحص ربة: ىلع | -“ مزايالو هيذخاوءاللثمو (م مهل 2غ ) نع(و وهشنعو) ممم( صقريغنمتعقوىلا هأدنالا
 010 اذهنا اهضعد نم طتسو جدأ | صعد ىف عقو امادهو مالا او هالصلا مهلعءاسنالان . مدادع نم ىلع هيض

 15 ل ضرلا ل 1 هللات اولصءامنالا نءىأ(مهنعتيغناذافتلقناف)همدقا-متأ كن هبش عقرادوقعم ت(لصف)#

 0 ا ل ع فطعء(ىداعملاوبونذلا) نيءجأ مويلعءمالسو

 ةملس ىداج ن2 نامع يي , نه)اذه ل بةىذلا ل صفلا ىف( هنرك ذا) ىلاعت هللارعأ ةغلاخعةيصعملا ىلع بنرغملا مالا

 ناك 8م 3 !!تسدع ةيصءموهاسا (نيةقْغا لد وأبو)ممعردص|مهيج ونىق نس رمسقملا

 نارتهمي سوم | تنسف ف(درك راس( سس برس را
 هنا عْر| نع هاظانب رم-طوقود# نم مدقناك (مهب وذبءايدنالا فا رمعا نب تيد اونآ رغلاىف) ةدراولا
 ىثلا ل ناب ىلرفغاف ىسعن تملظ ىلا بر سوهيلعملا هن هللا ىلص ىمو هلوقك ( مهرافةشسأو مهتي 2 انسفنأ

 لسوهيلعملا عدنا ىلص لات صرالا هعومدتاب ى هن مراسل و :داضإةياعد واد ءىوراك(م ممفاسامىلع مه ةكبو)

 ىأاي_طربرهل-ء+اوان رك زءاعدلاذ هل ءلو ىدالا ىأاب ركز نب ىح سل ةميطذ مهوأأ طخادتوالامدآ دلو نمدحأن مام لاق

 ملعأ ىلاهثوهناحبسهّتلاو عي دتالو ف عضال ن سح هنادانسالا اذه

 نمهنرك ذا-) ر ا_صلاىأ (ىداءللاو) رث رداع 0 لائأ (بو' ءذلا مهلع هللا تاولص ممتع تيقن اذاف تاقناف) « (لصف)#

 ىدعوللاعت هلو5 ةىنعماة) نسب ر هلا ةدسراربالا تا:س>ْناهل صاحو قب لا لصفلا ىف( نيققا ل ءانو نب مسغملا فالثخا

 ةمايقلامون وأمن دلا ى(م-مب ونذيءايدنالا فارتعا نمر هعلا شد لاونآر ةلاقررك- امو)همك>لهجىأ (ىوغت هنرمدآ

 صرالاهع ومدكلب يداك هيادر ودقذادوادكممتلأ



 وه' شر غنمىأ (ىذثال نمر غمس وبا ؛ وز فاخيىألوهحلا ةغيضد( قش لهو) موةبقاعف ممتب وقع نمئأ (مهفافشأو)

 ىقءاينثالاة جرد ا كاباوهللاانقذو عاف لعاقلل ةيننمولءةاميقةثالثلالاعفالا نا ىلع دنالئأءىدا نمدحسأ قو ثعان

 مظعومدابعىف) ةيراحلا هيداعىأ (هةذسو)هئاب ريكو هت مظعو هلالح توعنبهفاصتا او(هللابةةرعملاو )ةترااواعىأ (ول ءلاوةعفرلا

 ىقوهناشولعو هناهرن م رك و(هناطلس

 0 فوذا !ٍ

 ْن 0 ردع ا ىأ

 هيدخاو.الاعةذخ اولا

 هلوقهم ارش (مهرغ

 نمسا ىذا ءاىلاعت ل

 ثيدحو ءاملعلاهدامع

 مةهةرصلق مهناوز هل

 اوه م)ةحابمىأ( ر وأب

 |((او ذخوأ مئه ءاورمأ الواهمم

 ىأ اوذخووةخن ىفو
 أوم دو ءوايلع)اونتوع

 ىأ(اورذ_-وأاهمبسد

 هح_فقو اوسرع>ا
 ىلءلاذلا دية اورذح
 اوةوخ ىألو هنا ءانب
 (اهوناواهب:دخاؤملانم)

 ه-ج وىلع)اهولمث ىأ
 ىأ(وهسلاوأ ليواتلا
 (دب زثوأ)ةلقغلاواطخلا
 ديدشتو ىازلاوءاتاا تقي

 تلطدج و ىلع ىأءابلا

 ايندلارومأنم):دان ز
 مهوىأ(نوفئاتةحابمل
 0 2 -و) نوقف ثم

 نو رطضهنورذ>ىأ
 ة-فاضالاببونذىهو)

 حقي (مهمصتم ىلعملا
 ماللا ريدكو نيسعلا
 اهناالم مدابع لاج و(ممتعاطلاك ىلا ةمسنلاب صا 2 هولعىأو ناش

 مهناقناو مهءاقيا بت امى مهتاياو مالا تاعاطك ايل ميناباومادثال تاعاط ناك هربغ ى هاعمىأ (مريصاعم و مهرج ريغد وتد )

 لاذلا نوكسوعا رلامتشب (لذرلا) سم. .لارم رمسةح لا ىأ («ىدلائدلا نمذوخام بنذلا ناف) لول عصلاودا د اب كولا ساةبالق

 بنذهنمو) هءىدرلا مومذملايأةمدعملا

 ك7 بسسس سس سس بسسس بسسس بسسس سس سس ب سس سس هس وسسسسسج

 | نمرفغتسا و) لوهخاءانب ,( باتي وز فاخي و(قفشيلهو)ىلاعتهللان مموهضوتىأ (مهقافث ثاو)

 تبنذهنمو) ناقتْالاةرئادنم عسوأذخالا :رئادمهلوةىنعموهو ديعرلاقاقتشالاد_الاو رة

 1 ل يمس هك ا د وسما م و يوم موصل وش 6 صنم هه جا يو هج نيج عج جو وج 2

 ىلع مهنمحام)ةيلغلاو رهةلابمذخأ ىأ (هشظن ةوقو) هناطأ- مانعوهحسن ما

 هل <( كاباوهااذقفو) هل ااهيأ(لعاف) رك ذاملعف» ١ ى> هنم ىددت ردصْئثريغنمىأ (ئذال

 آ 0117 لم اة لطالا ف ةجردلاو مالسلاو :الصلا مهيلع (ءايدنالا ةجودن الة طرتعمةمئاعد
 ىطع ) ول_ءلاو) ىنعمواسح مهتاما ةمولع ىأ(ةعفرلا ىف)انهدارملاو هواهسفنةعمقرلا ةلرتملاهيدارب 7

 هل-.قامىل-ءفوطءمرور < (هداب .ءىقهةنسو) مهريغ نم ه,فرعأ ماه ىلاعت(هللانةئر ءملاو) رسمت

 قوقرهأ ملا هناو هناشواع ىأ (هناطاس ميظءو)هاضروهطخسىفهدابعة ل ماعم هللا ةدايعد مهتقر ءمىأ

 اىمهثجاي ىأ(م_هامحتا )د: ءرابج لك ذخأ اذاديد_ثااىوقلاهذخأىأ (هشطبةوق وردداص
 ىقاذه( هلالج لج) هنمافو خد ثأن اك هللابف :رعأ ناك ن مناف( هنمفوملا ىلع )امان ءاضتقا هيض“ 3

 . هناقصو هناذف ةم-ظءلاهق- صو ىةغعلاموهو هتمظعت مظء ىأةم_سان !انراتسانممعتومأ||

 هدحدجك ىزا<هدانساوتاعصلاو تاذلا لاك هنال مظعلاوريبكسلا ن مخلب[ ىلاعتهئامسأن هليلكلاو |,
 واد | و يلح اوي لاجمد اولا نم فونلا ىأ(قافشالاو) اعلا فر رةةغلاممهقو

 نهئث * ىتاونوابت نا نملحأ مال مهرب غدي حءاساموعاسالمهناش ةعفر وهللا دنعم_ممات عم

 ىفم-مناو) لال-با فو هنالمهربغفوخ نمىوقأ ىلاعت هللا نممهفوخفهيفاوطرغي وءايشالا
 ةرداحة> اسمر ومال (اهباومأالوا مءاوْميلرومان) م_ممهرداصلام-هلاعفاب(م عقرصت

 اود ةوحىأ ) ورذح وأ مماسد أود ,وعو)] :زئاحةحابمأ هنا عمابيلعهّنلامهمالىأ (ارميلعا اوذحوأم)

 ردن ىرسأ ن مهيدقلا مل -وهيلع ىل اعت هزي ىلصءذخاكاسمماعهننأ مهي زاك نا ىأ (1جةذخاوثما نم

 ةدئاءلاودئاقلا نمهيقالارظ:ىلوالا هيف كرتهنك-| زئاح مأو هو مدقتاكوزغلا نعفلخت ناهنذاو
 لق صننههيفدر واسل(لي وانلا هجوىلعلاهول_عفىأ( اهونأ او) مالا ىلعريستلاو نيماسإل

 اهولل_هفوأ ىأ ) اوهدسلا وأ)ايئذدعبالوهيفرذ دعت هلم هاض* ةارمال هرب 5 رأأم رغ-غل- لعرب

 ىأ(دي زتوأ )هناي مدقت ممه ريغ هيد خام ريغدتع :وهعم لدم 3م مهموهسلام- ممم ةوه-> و ىلع

 عوج لم-< ل مالسلا وةالصلأه يلعن مياس سلط, مه را :دلا ار ومأن م)ةداب ز ز

 وه (نولج ونوفت 5 هيقر رضالوة>ا.مهداب زبلطوهثمدق“ اك هللا ل يدق دهات نأ در رعب ةثأست

 ْ رطضع | هوريسسقت ناكل رو ارح ولا ارمعاامتدب ؛امومهفرصت مهما هلوققنارمخ

 ةيسنلابىأ (مهم- صنم ىلعىلاةناضالابب ونذ) : هر وك ل لا ر 0

 ف ةراعلا هأنعم انه صخلاسدأ هاو مامات !ادار_لافاهلصأى ةحاسمد تك :اك نوم 1

 ةقيقحب ونذ ذ(اهناال) 3 م- مقا روم ر (موتعاط لاك ىل هَ اا, صاعم وز هناي مدس قد دقو

 ناف) لا ةفقام_ الاس .<اهةالطا ةيسانم نيب مثم-متمأ نم /(ميتساعمو قرع ريسغب ودك (

 هىدرلاىأ (لذرلا) سدخلاىأ (هىفدلائىلا نمذوخام)هندامعضووهلصأ ىف (بنذلا



 لذرأ عج م-4ذارأةخ:ضىفومهسس2 ىأل ذر عج يئاث ف رفكتو ءاوأ مطب (مملاؤر سانلا بانذاوهرن 1ىأإ)نيتحتشب ('ىن لك)
 ار-اوزاهأدراىأ(مهاعفأ ىدأ) اهيفاوفرصت ىلارومالا ىأ (هذ-ه)ت ناكفىرخأق و ناكفةخسنىفو نونلاديد كنب( ن'اكد)
 لدعلا مهرهاوظو ممطاوتةرا عو) موقيليالاع(مههي رئو مهريهطل) مه اعفأ بت ارم ىلعأ ىلا ةفاضالاب( مهلا وحأ نمىرتام
 ىلاةراشاهيذو 00 وءاعدو م1 راكذاوزيبكتوعيدستو ليل #نم(بيطااماكلاوإان وذنموأابجاو هءاورمأأ م (حلاصلا
 0102100 1 01 1 نر 7 0775787ظهشللللحههللجظيُيُيُيم
 لمسملاو تلا ماكلا تءاجلاعفىلع مج وهوءارلا مضد (م-هلاذر سانلا بانذاو)ض ورعمي ذب تنذلا(هرخآ ئثلك)
 ثددحلا ىقوهغفرب حاصلا اهسخأواهرقحاىأ (مهلاعفأ ىند [هذهناكة)هرخ "الرمعلا لذرأهنمو مهذ ارآىأ هدو دعمت املك ىف
 !ناحيشيطاا ماكلانا نم) عي و(ىرسحيامأ اولا مةاوفرصت ىتلارومالا ىأ هذه تناكو ةخسن و هيد-كللن'أكو
 ااالا هلاالو هيد </اومهّبا | *د-لك نعهللامهاج ناو رومالا ف اسفس نع مهتمض ءومهةلخةهازن و مهرذق هلال (مفاوحأ
 دبعلااملاقاذا ربك [هّيلاو || لمعلا مهرهاوظو مهتطاونةراسعو) مق .ليالاع(مهويزتنومهريهطتل) مهتاقصومجاوذف

 اهبءىجن كلا مججرع ماكتلانمم-فاوقأ عميج ومهتنسل هيل غثىذلا ىأ(بيطا املكلاو)ةتينالتلاو لاق

 دل نكيملاذافن<رلاهجو ||| لع ج وارسهرك ب( قحاو)ارهج تارك ذىأ(رهاظلارك ذلاو)هللاد_جوليابتل اميل
 و ذلاو) 1 ا حلاص لع (هماظعا اويىلاعت هلل مظعتلاو لالجالا عمفوذحلا ىه(ةيشنلا )م واق قات العاص ا

 ل.ل ىأ (رمهاقا | لل وهو ةيالسك ردصم زينل( ةاورلا قو تؤدقو يات قع
 ركل ءلاىأ( ماو ١ ا م ىعغ

 ىذماوك ذلاريحن ثي دولا | د مدلاب ثول: لاقي سنذتي ىأ(ثولتياةاوهف صاواريسغ نم(مهربغإاما(و) هيلغ عبطامو
 مدنا 1 (هقيدل وز || تيدالىدسارعاةئولو « ىتيهجتعنمفامىلع فاو .. لاه نوتع نمةنول هلت وك يا
 ثدذ_لاو دن ”الا نم || اهرئابك ب ونذلا نماعرش عسةءامىأ(جئابقلاو)انايب مدسقت دقو ب ونذلارئابكىأ (رئابكلانم)
 لا َق هم اظءاو) ىءءهنالانه ب انطاوهوهوحنو نزلا ة-ثحاقلايدأ ريدقو هحبقدادزااموهو( شحاوغلاو )اهرئاقصو

 ني_.>:ب (ةينالعلاو || ترد ص ىتلارومالا(هذه)ىلا ةخسنىفو (هيلا) سايقلا اوةبسنلابىأ(ةفاضالاب نوكستام)ر ئ انكلا
 ل وطلا نيد زو (ةينل ا( نم ثول مءايدنالاريغىأ نهرو رحم نمالدب تعق و ةلوص ومهذهامو مالسلا وةالصلا مويلعءايدنالا نم

 ماو-عنم(م-هربغو) ىنن:لالاق كم هريغل ةنسحلاك مهتمابنذ دعا ةفاضالاب ىهرومأ

 خطاي ىأثولتي)ةمالا لاجاوناس>اسانلارثك !نم  هنعسسبقلا ٌلرثن مز قلانا
 نم بونذلا تاروذاقب |[ طاقسابث ولي لوي وأ خسنلا ضعب ىق عقو يك ةراحلاءابلاب نوكي اسفلوقي ناهق>ّنا ليت هج والذ
 ىأ جئاسمقلا ورثامكلا ىذلا ري غاب ف صو اذاىأ(هقحىف)هوسلاةإ_ص+خىهو ةنه مج( تانهلا)هىفنب ىدعتي ىت>ءاثلا

 رئاغصلل ةلماشلا لأ هيزثتةهارك هوركموحا ماهم نالت ان_حلاك لاقوهحئابقلهبسسنلاب(تانسحلاك) هةح فت ليقو
 مظءأىأ(شحاوفلاو) || ق-ىفسنذريغو صخش قد ىفابنذدحاوئةنوكينادهعيلهناليقامو هيفءاقخالة:ث>اهلعجو
 قاعتناموهورئابكلا | ود ماكل اوهاقللا ىلعوءايدنالا ىلع سح ونش نم مكسفريسشك هل-_ثلب 'ئىْددن سلانّعي رش قرخ

 ناكو(ام)دارعلا فوم ]أ ىلافمل_صالاىفةنهلاوءانو فلو نونلاوءاسملا حّفب اهمنالت انملاب ريسعتلا ىف داحأو مهريغ ىلع سححال
 تنال 1 ديبللاقءوسلاص+ختانهوتاو:هومانه لاقي ساسالا ىف لاقءو لاه لص تصخ مثل صحلا

 مهريغ ثول ىأ ءعهدسا ديع_فتانفلا نم ءىرعلانا 5 هوحنب لان نأ ىذرعتمركا

 0 1 تانتدح لقاك ركل انما رختزمهو ةنك ا تيس تاثر عج |صعبىفامو
 تارا لن قولا 9 1 و 0 رتل نايس هتمالاليعر

 ةخدلف يوطصالالاز نر تمس تما مر مشار خلا يرق يل حا
 تانهلاءذ_ههسيلا ةفاضالابىوري و تانملاهذ_هىلا ةذاضالا,ةخ_ ىفو تالاحملا ىأ دود ةزمهوءايلا نوكسوءاسملا حتفي تاثيهلا
 ىأامىلادوعب هيلا قرعمضلا نا ىلغهيل ةفاضالا,تاوبنلا باحصأ نءتردص ىلا تانفلا نوكد ىنعملاو نوك:لعاف عفرلابتانهلاف
 لءت؟ايسةقيقحلا فتسلذاتا:سح لب (تانسلاك١مهريغى>ىفىأ(هقحىف)ت  ايسلا نمريغلا كلذ هي ثول. امىلاةبسنلاب
 نياسرملاوءايننالا نم(نعب رقالات "ايس)نيذمرنملا نم يأ (راربالا تأنسح لين ام ) تاعالط



 ١) رقااناك ليفامكاذهو 0 اي-لاكمفاو >ًاىلاه اضالان)ت انما : لود :ظدىأ (امتوربىأ)

 ٌكئاوأدنءتاقب وااكرارمالادنعهن سابالىذلاناكو مم اعمرحا <« در اريالا نمدهزأ مفلح <! هيقاونأكو ةريمكلاةيصعللر ارمآلا نم

 دعنعناكن اهناالا ةعاطلا ىف( ة- ماا ءاو)ةةفاو كرت (كرتلا)» انعمىأ(نايصعلاكلذكو) نيب نوي نيماقملا يقرا يخالا

 ةريعو هلركالاو ةيصضعمو كك

 اماةعاطئلرتو ىأ ( كلرتو
 هلوقو)ةرودامأو ةقيةحل
 ناكو (له+ىأ ىوغ
 ناةرابعلا ّق ن-تحالا
 كلن ناز فرع ملوي

 امملوك املا (ةرحشلا

 ىأ(اهمَع ىنىتلا ىه)

 ند اهري_غوأ اهتيعي
 رغغاهنم كك اناهناع

 اهص ودق ىهاهنا ماع

 ىلاعت هلوق ىدعم اذهو

 لّصىوغ ىعم لصأو

 نوي ار دعت مىلار دق و

 0 او>ىوغأ هنأ ىعملا

 ىوفهلاىق هيف ناي

 ىعمىف ىأ (لءقو)
 باطام(اطخا) ىو
 ذا( اهلك اذا)دوللا نم

 هنال ىئدعملاو هن ةيليلعت

 (هتينمأتب انوزاهاك |

 رسك و ةرمفهلا مضت

 ةسحتلادد ,دشاو نوخ |

 5 او هلام ىهو
 فقد 515 ا

 هيلع فسوباذسهو)

 (د-ةوو دق مالس_لا

 دحال هلوقب] بتوغىأ
 ىأ (نجحدلاىىحاص

 هاك ةاق) ىجسن هىصاخيل ل د.سىأ(كب ردنع)ىلاحىأ( قركذأ) كلل ىلارع هلاوهو هعم هيئك ا

 0 ينتعش تكد (نجسل شبل ديس فسورركذا ذا ىأ هاوعقمىلا فاضمردصم(هب درك ذناطيشلا

 هردنع رك ذاهلوةدعي ىأاعم ساهم لي قو نيذس عسي ق ثم مزأس سلاهءلع هنأ لل قامرثك أو

 ةفلاتش ىهذ ل وانوأ اوهس نماعد 11 أمهدك )اهةالطاىأ(ةظفللا ىذتق هىلعت) 1

 ك2 1ناو(ت“ ايسلاك م ملا اوحأ ىلع ىلاَهَق اًضالاب)ا مودقدعل :(امتدربأ)

 ” نال نوك ف 3 وبنذلا ى-همورك ذاملثمىأ(كلذك و)زا<#وةغلابمتانسحوت " ايس
 00 ردد [يملر اع هلوق اك نيب رق ضعبهيفصتاىذ 2 هنا ةدش

 ىتاااهانعم بس (ةظفالا) :ذ- 0 ع اوكرتلا) ةغعللا

 (ىهث)هرعأ ى مذلارمالل( لب ءاتوأو ه_سنم م) تعقو ةلاحىأ ىلع ىأ(ت :اكامهيك )هتع_ضو
 زار هرب غةروع ةمدوقعمامالاعر هوالقعةمو مله ةيعرش ةمصعمن 0ك ” م ناو( كرثو ةقااك) ىمست

 ةمصعب تلق ناهريدقن لاو سوهو ةمضعما ل ه5 ن مماع ءأةعاطاا“لرتو همم صاع لك سداف د>أ لك أهم

 000 01 عال ءاوطوتاصع تام و مسي لاك ' هللا -صودد5و مالسااوةالصلا مهياعءايدنالا

 أ نمئّدب ف_صوبال هل عقلي قو مهضعم !ب هز موهو ةروفغم| مك ةيصعموما رح ىهاسأا ىلعنا ىلع

 ١ ةالصلا هيلعمدآ ىحىن (ىلاعت هلوقو) لوصالا يك ىفل د ةمهيلعم ااكلاودهركسملالعقك م اك>الا

 ّ ءايسنالاةمص ع نم هتر رةامفال-خ ىذتقي هقالطانةم_صعملاو ٌلالاضلا ىغلاو (ىوغ) ا

 هانعم( ىغلأواهنعىهنىتلاى ه)اْمم لك أ ىتلا(ةرجشلاكل نألَد هجىأ)م ماللاوةالصلا مهيلع

 || انعم( ليقو )بدالاق ماو نحن اك فرع: 1 لاقولو ة- علو ةقيقح هأن عماذ_يذ لهحلا)ةغللا ىف

 || ديدش:وةزمحلا مكب( هتينمأت باخواهلك اذا)هب "الاف رك لاما ودب (دوللان مباطاماطخا)
 | لالضااةغللا لهأ رس واق لا ديد فاعلا يعج وهانمّس ام ما ل

 || هلاحريغتبةشعد_لق ىوغو :«مىلأ 0 ريسفتوهذارخآ ىنعماط#لاو لهاو

 || | || نوكمنأالال هاو الاب رعت ا ؛« ىوذثهن 0 5 هلوقبناغل ارهسرتن أ هيلعليقدقو

 0 || ىلاعتهللاهجر ف دصملاهررقاك ىوغالاها 2ع رسقاذا هنالرل اظذ هيو سن م :عوفعمرغهنعب رشق نآأك

 | أ ةصقن , هلافا 1 ده ثّدسا ملا معئشاخل انناتشأ رابتعايدب دثلاو ديدوتلاهيدصقهنأ لم ذامهاعدر»ال

 أ [(ذخو أ دق)هتصق رارتثالدها 2 هلعج( ف_بواذهو) لاق :مالسلاوةالصلا هلع ف سو

 | ىندالد_ةةاضاف حان هنأ, نظىذلا نح_سلاىقهءءاصا ىأ(ن بلا تح اك هلوقي) ىزوجو بنوع

 | ىصاخية ىلا هريخأو ىتصق ل ا ا الا

 ]| ردصملا(هن رركذناطي_كا» هاسناف)ن امسلا نع هن ع4 ضتلاو كلل اه مدار 0 او ةطرولاهذ- -هنم

 أعضبلا(نينس ون جلا فشل ]ديل ضسو ٠ كرك هانى أ ىاثلا هلوع_ةافاضم
 || هالصلاهي اعف سوت ىمتأ نأ طء_ثاناد انعم ل .ةوور هعلاوأ عت لاوأع لبهسأاىلا ثالثا | فوذأم

 ا |-.) لوقي كلذملار اع لا عل هرهع ءنمحجرسعلاى اق ىلا 0 رك ذينأمال_لاو

 | نأ[ ليقو) مالا وةالصلا هيلع ف سوو ١ ريمضلاو هللاهن ريدارماو(ىلاعت هللارك ذفس وبىدنأ
 | | (كلملا)وهو (هدي_سلو هر 0 :«نأ) َك :رددنعو زا ة[هللاقونحسلاق ه-ءمناكىذلا 5

 َ 0 .و هلع ىلا: هزبا ىل_ص ىستلالاق) كلل ف سوي وبرك ذيبنأ ىلارشلا ناطي_ثلا ىمنأىأ

 ا اهأ حقك ةهعم ةح كنس ن

 دتيييصص 7 حبيس

7 
1 ! 
 أ

16 

 ةغيصد فسو ىسنأل )كا

 ١ يقوانمد ذاك (كللا ديتادرك ذب لد نأ هدح اصىرسنأل دقو هاوسا ةنأ «ةساىح(ىلاعت هللار 51 ذ)ن اطيكلاهاسنا ىألوهخا
3 

 مس و «يلعيلاعت هن ايلص يذلا لاف) هل“

 ا



 ثيلاك كبر دنع فرك ذأ لشن لو فديو ىخأهللا محزةداور قو هشبل ذمىأ ( ثدلام نج | ىف ثبلام) هده ىأ ( ىف وب ءاكالوأ
 ءايدنالا بصنع ى رلتالن كلا هللا ىفةدو تناك ناوءالبلادئاد__ثى كى ةناعت#الا ودانسب ام ىلع سؤ دعب اعّمس نحل ىق
 ناكل ادهتدثكاول هلام رطخف ل ث_سالئاسئأر فةزانج ىف ناك هنا دينا نع يك حامد ريظنر ءامةسالاوءانل وال ١ سل !او
 رظحائاوهتلاذاغملاَقفهتدتْعا كنا هلل يقف ىددآوهو هنم لك 1 فيك لاقفهنم لك هللا ةد وات يمهمانمىفآر فلس نا نم هلارعخ
 نيتنداةنستامكلامههسأو م نيغباتلاءالجا نم( رانيدنبا لاقإا ذهب كلم نم ىذرنالانا هل ليف كلذ ىلامس

 نموهو ةئامونيثالثو 2 2 2
 ةفرلاءاملع نلعأ ىنأنعخي-كاوبأوةربرهىأن عهنودرعنباو سابعنبانع ىئاربطلاورب رس نياءاور ثيدسح ف
 :نعئوربمهداهزو 0 لا هلوةىأ(ف-توبةماكالوأ) حيد ثرد_>ووهةةمركعنعاذكوالسرمنسح لا

 قل دقو 97 ةدمىأ(ثبل امز>_بآ اىف) ةيفانام و ثكمىأ(ث.اام)ج رغلل هللاريغ نمهباط وا ردنعي 5 ذا

 دقو هيف تاكل اهقثو هج 0 !مالعالادحأىرصبلا ى<وبأ(رانيد نبا)كلام(لاقو) ةينامز هءردصهاخهثبل

 اعلاف نابح نارك ذ 0 0 مار مقار يجمل ةنينثالثو نيذثاوةئامةنسوتواةيلعت ىراخبلاوةعبرالا
 قلعوةعبرالا هلجرخأ وىةىأ(فس .وبكلذلاوالزاع وو رس أن ع متاح ىنأن باهجرخ أ وهريسغ” ىف هنع ىوغبلا مامالا ءاور
 ياهاوردقو ىراخيلا هل 0 ا هلىلاعت هللا لات ىأ( هلل يق) كبر دنع ىف ركذا

 2 لاقانرافوةوم اذهفنجسل اتلخدناىلا سلا فت يقل نيحنميئاصملا و (ىولبلاةر مثك ىلق ىف[ براي لاقو)

 ل ردقعو كذا هللا كدا اىركدي النا 2 هماقمىلءنكل مع رشة صعك سنلهنأ عمد د وعو هبلعدع ست د

 راب يأ .( دلو ق) || جاستا كلا ةورانلاق ىلا نيس يريم مالتئاو: العلا ةياع ليلا لوو تول
 وهو يدا لحما سدح ا ىفءانأ مالسلاو ةالصل هيلع له رمجنا اووردقوىلاحهملعملا دن م ىسحالف كيل اامألاقف

 ةرمج (اليكو فود نم سمشل |عامش فىرب ىذلاءامهلل لاقي و لهنلارغصأ ىهوذرذ عمج رذلاوهرادقموْئش لك نز ووهو

 [ئراكنالاماهفتسسالا مهبرقل ىأ(مهتناكل) انهدارعسلورانيدلا ف رعلا ىفلاقثملا وهف ىقةغلامهوهفالصأ هلةنزالو

 ئربغ نعىأ(ٌكسح ىلعهيثشاس راف نيالاق(م+هنالابمةلقل) مييقابو مهري_غىأ (قاخارئاسن ءزواجشي و) عمجوأ
 ٌئردقت-ةيقح ىف رعتو هلردا.أالكلذ ىدعد هريغهرظتني و مهدحأ قةسقءاملا ل ةدنعءاةةسال]ةردابملاىلامتلا هيفاولاودقو مكرد-ةو ىئاضقىفىل . ىعرتمجاالالو-وندرو © امدعبةلابهمهار اورىابت التو ىرمأىلان مطل 5 / ةيليخالا ىليللوق تدأر ى>ىلابأال قامت

 تي ىيرالاكابز_هنال || بيد ىرهزاللاعباتف اشكل فدل صفاكرثك ابوأ هلثعهيلعديزيامئملا فعضو هلاثمأو هلثم د2 ناكداس نوبرقملاهءىأامىلعدي باع مهنايت ا ىف(هبا ونأامفاع_ضأىف) ىسهتناهيىدادتعا مدعلهرظ:نأالو
 اسردتواس دات دن رلإ هركشوهتعاطب ليات نااهقحىأ اةليلحلا منلابموءاعلضفتلا مهقلاخق>ىفىأ (بدالاءوسنم)

 فسو.ىأ (لاختن) ةسقرغلل) ليلدلاوةجحما ماقأ ىذلا ىأ(حتحما لاقد-ةو) ىداعملا نمىخينيالاماو بكستراودوضعت
 [يلق ىسن أ[ ىراب)ارذتعا نايسذلاو وهسل !ناوبوثذلا عيجنمنوموص عممال_ءااودالصا امييلعءايدنالانابةلئاقلا (ىلوالا

 مييلع ل كثافم_هرعأ نايب ىفءانررفامىأ (هانل قام قاس ىلع ملاح ىقاي_.ام مهريغك هءنودخاوترال
 ةللزانلا (ىولسبلاةرثك

 مخ ىرخأ ىفو لع افلاب ةخن ىفولوعفملاةغيص» (ةخاونب مهضعب لاقو) ىد> وىأن يبو ىدب قروقو ىدقتيقل| ني -نم ٌئاقّْلَع
 زواجتي وةخن فون هجولاب(زوا<يو)ر دقلا ىفهدل موتنترعتعقرا ىأ(هدذعمتناك1) مالا تارقحم نمىأ(رذلا ليقاثمساهنالا)
 وأ ءاينن أن مءايقصأ مهلكا وناكلالاو مهيفهتباجو هتباعر وهتيانعمدعل أ (مهب هتالابمةلهل قلخملارئاس نع)» زواحو رخو
 (ىوالا ةقرقلل جتا لاقدقو) برلارمأ ةغلاخم فلاب جاك ىأ (بدالاءو -نم) هول عفام ىأ ةزمهارصقب (هبا وتآام تقاعس[ )هانز
 أنلوأامقاحمو( ءانلقام قابس ىلع )در وأو ةثعبلا دعب ءاددناللةيصعملاتايئثايتلثاقلا ةقباسلا ةقئاطلل ى ذاوملا لدتسملا م
 لاقث يح لاكش الا نههل رهطال اولاد رطد



 نه( هنركذأمو) لاعفالار لاوقالاف(ئنايسنلاو وهلا نم مهري هرذخاونالاه)لاو اولا 21(اذبنوذخاوا : ءأ 1, الا ناكاذأ)

 . لمجرد عفرام نا لاحماوىأةيلاح لج( عفرا مهلاحو) لابحلاريذاقمىف مهريغ هيذحناوبالاسعردذلا ل :امعنو د دخان هلل اح

 اذ هوةلفاملاوةعاسا اي نولماعب ثيح( مه ريغنهالاحأو سا )ةدخاوللا ى و-قىأ(اذهىق)ذثني >ىأ(نذامهلأ هاف ) رمالا سفن

 .ةاززولاكهبزقم اةمنعديعبلاعماساك خهاسالهبر نمةلرخ هبرقالاو رد عفرالا ن ىلا تب لذا غلا ةث ”انرو لعل ةفاسخن 0

 اذا كولا ىلا ةبسنلابءارمالاو
 انه نمو طاشنلا عارتاب

 ىل اعد هلوق ى_عممل_عد

 هدامع نمهللا ىدخاسعا

 اناثيدحو ءاملعلا

 اذاكاسةثاو هلواشخا

 ءاف) الم كاذتف ره

 الصفم كيلا قلنسام

 0 اانا هقاكاو 5 ا(

 فيقختلاو ديد_كلاع

 كلاسطاخمىأ (كل)
 (ةدخاؤما) كل جالا هو

 (اذهىف)متذخاوثمىأ
 ةذخاو مدح ىلع)ِبابلأ
 ِ با ةعلا لول نم (مهريق

 باجمل لو_صحو
 ىورخالا وأ ىويندلا

 ىأ(م-ما لوقت لب)
 ْن مم_هوتوءأسيدا الأ

 نودع اود 29 ءامدلعلا

 نوكمل ايندلاف كلم

 ةراغك هنودك 2 (كلد

 كلانه مسمع ردصالل

 ةحسن اك ما ىأ(ةدانز)
 ىدةعلا ىف( ماج ردق)
 ءاملا مك : (نولشدي وز

 كو عاللا عمق و

 نونءاعو ىأ لوهشلا

0000 

 نوذعاو ءايدنالا ناكاذا) مه هالامملا مدل مهريغه.ذخاؤدالاعنودخاوتب !مهتان ةاعن ع اقام

 | مالكب ةيفيكوقطسا وربغب كل ىمالاكب وقالاسرب كنامز لهأ ىلع كتمدقوكت رتخا ىأ( سانلا ىلع
 1923 ب7ب7بسساالاللملالالللل

 لصأى و( هل مهرافغتسا نوكمل) مهر ةذخاوعىأ(كلذب)

 _ نلغتكملاةديعبلاةازاةملاىفاراعرلا نمئوتاميياع فاي طاسنالا طا ىلعاوناك 205

 ءاينإلا رغكأ( مح ربغ) ب بناعا :الوهب تقاعب الث '(ميذ اوبال مر ذلا ل يقاثم نمر وك داا(اذهب

 ةايئالا لاح (مهلاح .و) م14 >ابملا رومالا نم( هنركذام) نمدوحن(ونايسلاووهسلانم) مهمأن م
 كش « رحت نمءافلابم هاذ خ دا صعد ىفامو ةءلاح هل هدهو مب ردنع(عقرا) رذاع نيذدخ اوما

 1 ةئلادنع(مهريغنم) اذهىالاح(ى ثأ)اهباوذخو أذا ىأ(نذا) أب دنالا لاح ىأ( مخ ىلإ ةبتكلا
 |[ 1 ةوسنماذووكلذك اوسل مهنا عم مهريغ ءىلعهيدل نا ميثم ريلع هدي دش هنمهذخ . امةرمك-| ىلاعت

 ٍْ 1 ٍتاوجىلاو ةمك كلذ نافكلّذك سلو ىلوالا ءلرتيذ خاؤالمير دنع ملعالان ا هلئاقمهرتل مهلا

 ةح ولكنا دج (ىلاعت هناك 1 أ)لئاسلااه-أ(لعاف) هلوقب راشأ ام ةمك-4 ناس وةمشلا ذه

 هيجهذخ 1ىذلا(اذه ىف)م السل اوهالصأ امهيلعءايدنالاةدخا زم ىأ (ةدخاوتلا كل تدشن الانا ر ؟ دام

 هزيكترااهاينالا ريسغةذخاوم ىأ(مهريغ):ذخاؤمرادقم ىلعىأ (ةذخا ومدح ىلع )مهريغنود
 وهو هريغةذخاونمو مهتذخاو ءنيبق درغلا ىف(لوعن لب )ةرخ" الا وايندلا ىفارلعموتبقاععبونذلا ن 7

 ةبنرنبب رقملاوماللاوةالصلا,وياعءايدنالا ىأ(مهنا) مه ا ىقن نمملاقتنان 0

 هيذخاؤلا (كاذتوكيل) اهم ممل امع(اين دلاهف) زلال ةاثسنم رو < ذملا(كلذب نوذخاو 3

 ْ نولّسيو)ةغل ابمابد سوهوتةداب رلانيعىفه هج وةيلعلام_ماماةمول عى ىأ (م-ماح رد ةدانز)
 وكول تالانل شالا البنان دش در راك دنع مهب ارمردق ىلعامت دلا قه.هدخاؤ لاب ىأ (كلذب

 قنضالملا ساللاوهوراعشلا ن نموهوأ هتاسأةمديدا ارااوروع-_ك !بلطراعشتسالا (هلمهراعشتسا

 : هللادنعمهتاماة مولع ىأ (ممتد) ةداي هزل ىأ ةدابزل اود ومشلا نعي لك مردصم (ةامثالا سرندل 1

 ءال غابت نرةومافطصاىأ (هن رءاسشجا مت) لج و زع(لافاك)لاقفىلاعت هلو وعبد ركدانلدسا مثىلاعت

 1 باقل رقوهئاغط_صالابسس ناكامةديجاتاق_صلا نم عج هناف عمجاذا ى اك ىج نمنع 5 3

 رافع" -الاوهئنمردصاعراذ_ةءالاىلاهدشرأو هن ونلقىأ (ىدهوهياع
 ١ انملظانبر ىلاعت لاعف

 ُ :هقطعوةّوشلا دعب عك هرلا هدان ربءاسحالاف ْئ , رساخ ا نم نن وكل انجرت ”وانأ رفغ لن اوان_سقنأ

 هنمردصام ىأ (كلذ هلان رفغف مالسلا هيلعدو ادل) ىلاعت(لاقو) هنعخارتمهن'اكىت-هيقرتد, زل ةراشا

 ىقلزلان دع هلناو هلوق نما هنأ الا رك داق ىأبوصن» ) الا)٠ رك ذ م دقن كءاب ءاب ر واايد

 تس)كناحبس مالسلا هيلع( ىءوملوقدعن )لج و زع(لافو) هرك ذاميذ ةحي رص ى هوب امن سحو
 كتيفطصاىنا) ىسومالاةةكالالجو كل مظعي نينمؤملالوأانأوايندلا فكتب ور لاوس نم(كيلا

 ةءمسلا

 ةنرزمو مست ارعقداب زأىأىلوالا ملا عشب (مهتت رام: ملابدسإ) مهب ها ونوكيل ىأ هإم_هراعشتسا نوكيل ىاطنالا
 ةالسصلا هيلع س نوح قرار( ىدهومياع باتت روابدجا مث ) مالسأ ا ودالصلا هيلع مدآ ق>-قلئاق نم ,رع(لاقأك زمومقانم

 حالفلاه جو ىلعهانعل ا!قوةحو لا عت هللا فو ةحبنمعاةلا حال هلا ىفنياماكلا ىأ نيا هلا ن مول عش هير هاش اقأ ذأ مالم او

 كيلاّهس دب ىسوملوقدعب لاقو) ب امزس>و ىتازلان دنع هل نأ وىأ(هن" الا كلذ هلان رفغذ) هلال وهقحىف ىأ ( .وادلىلاعت لاقو)

 يىلاكي ويتالاس رب ىأ(سانل | ىلءكةيفطصا ىلإ



 5 كلذ لام امسح ىارلاندثعهلن او هلوةىلاىأ(ب امنس>وىلا حرلا هلانرخ#:هثيأناون اميل سةنمفرك ذدعب لاقو)

 م1  ىلاراشأو)تامركموتاب رقىأماللا او ىازلا مذن (ىفازو تامارك ةقيقحلا

 نسد>و هلوةىلا] هن" الاءاخرهرعاب رت( ميرلا هلانرخق)ه ب وو ىلاعت هللا ىلا هعوج رىأ(هتباناو)

 تناكولا هالة يصعم تسلا مم ران ىتل|هنتفل انا ىذة قي عنلا نمددد_ءام كلذ ىلعهست رتق( ب" ام
 ةدايزهلك اذهوةّتحالهةج رعب" امزسحوملاعت هللا نمبر ىأ ناز هلوةو كلذ اياه سرت ل كلذك

 تالزإ) هاضتراوهررةامدب بام( نيملك-:لا ضء:لاقو) يالا هير دنعهتدترلةامنمو هتاحرد ىف
 ى) كلذك نك: ناوامنذو ةلزد_ءامىأ بنذلا نءاهبزو و طقساذا لز نمةلز عج (ءايدنالا
 اا وة>:لاد_:هورعالا سفن ىفىأ (ةقيقحلا فىه وتالز)ةراعلا هيا عل دنام رهاط ىأ( رهاظلا

 نما م مهثالبا ىلع ب رتياسم (هانمدقا مو ىلاراشأو)هد_فعمهجتاماةمءالءابىلا تهل نم برق
 هد هلم ناله ىلاعت هّللامه_صخاهنوك ىلابالك صوص ذهو ىصتال مي مهمل عىلاعت هللا ماع

 اوضروايلعاو ريداذاايندلا ب ئاصعنوياصمنينموثاا نا هيل ءدرنالف مهريغل نوكستال ةليلحلا مذلا
 ىوهوةلز رهاظلا ىفهنانمرك ذاملثم ىأ(اضرأو) هلوقب كل ذ,مهصاصتخا مدع راشأ هنالو#: 1
 نموأ) نب ر 1 دلاءايدن الاىأ(م-ْمم) هملعت ودظق ونكأ( رشدلا ندمش :ريغهبن لف)ةمعن ةقيقحلا

 ىهوأ هينسدب ةقلعمةيدمسعاملا (كلذم 3-0 ممدخاؤء)ءايدناباو شدأ نيذلاءايق الا نم( مهتجرد ىف سدل

 نمممعردصامم هناونحتم|الهراشاكلذو ملعب او روش ى دم نينا وأ ىلعي ىدعتي هبننال ىلع ىعع

 روع_كانمفو# ل اوهورذحاىنو رعش تس ىأ( رذحلا او رعد دق )ب ندب سدلوىلوالا فالخ
 كلذ ىلع(ةبساخا اود عن و) هلىعادال فاك دهنافىرع-ثتيل موق نم سلوان آماكراعشلاوأ
 فال هنكلاحا.مهويك-تراامناكناوىلوالا تب رطلاب مهتذسخاوثم ىذت قت ءايدنالاريغةذخاوثءنال
 عماد ١ اونحممل مه وك ىلعوأ مدقتاكهنا ول اامىلعةسرتملا ) متنلا ىلءركشلا اومزتايل )ىلوالا

 اوي تواورضحىألادلادي د ثنو نيعل ارسكو ةيتحتلاءايل امض (اودعب و ) مهمممظءأو ه نم ناحّتما
 لي ة[كهاضروهريصابىلاعت هّنبا ن>ةميىتأ اةيلما|ىهوةنحم عج (نغغا ىلع )هن اونيهتسل(ريصلا)

 رارحالا لقيصو ماثللاأ دص »+ اماف تاسئانلارددهلل

 ةنئفلاك ةنغاو باس>ري_ةدمهرحأ نو رباصلا قوباسعا ىلاعت هلوقل باوثلا نمره_صلا ىقفامركذسي و

 ىو عقوام ل دم نم (عقوام ظحالي و)ةقيةحهيفترا صورك ذا تا ةزفاه_ثغنم نداعملا ةيفصت

 بس لاولصال ا ىنععباصتلاوءايسنالا نم ( عيقرلا) ماقملاىأ(باصنلا اذهل هاب) ةظحالعةخسن
 بويذلانم ظوفحا (موصعملا) نيكسلا باصن هنمو ساسالا ىفمباص:لاوسصنملا م رك نالقلاقب

 صاخنم هضكلىلوالا د رطلابمه ريسغق هيث مهلموللا عقواذ اف ءايدنالا ارمغ ىأ( هأ وس نك فيكف)

 هالصلام_مملعءايننالا:ذخاوثمفةمكهلا نمرك ذاسل ىأ (اذهو)ل مدسةداك مبدتعن نيذلا هنلادامع
 ددازلا ظءاولاريذنلا لب اتمريشلا نملوةنملعوهو ريش نب( حاصلا ) مهريغه.ذخا ملاعمالسلاو
 ةليبقهرعىلاةيسن ةلوهملاءارلا دي دشن ملا مدد (ىرملا)الوكامنبا لاقأمك هئامو نيعبسو نيذثا هنس فون

 ةط_س) هلوقفأذ ةءموهفا ردصمناك نا رك ذو مل_سو هيل عىلاسعت هللا ىل ص هنلا ىن(دواد رك د)

 مدقت م هيسرك ىلعدس !ءاقلاىف(ناميلسةنةفرك ذدعد) ىلاعت هللا( لاقو) تاه ارئاس نم هعمست

 تاءحم سم نم نامل ا 0

 (هبنيلفاضيأو)تارامع
 ةغيصا ةيملقل ا نعم

 هايشنالا ن-هوأل وهلا
 مهريغ) مول عملا ةغيصب

 صاوخ مهو( رشداانم

 م-متلم ءايلوأو مهتمأ
 (مم) متعب رشءاملعو
 مقا وحأ ةهحنمىأ

 (مهتجرذىف سدل ن#وأ)
 توافَتلةٌوِمْحا|لهأ نم

 مهدتحاومإا ضر
 اعمهتناععىأ(كلذب
 رعشتتخ)كلانهاولعف
 ةساحااودقتعبورذحلا

 اومزتليل) رثكو لفاميف
 ناب (ماالعركتلا
 مقنلا بجوم ندا وماس

 ريكوعايلا مذ: (اودعبو)
 لادلادبد_ثونمعلا
 ىلةريصلا) او ايهي 0

 مسهئالتبا دنع (نحلا

 اذه لهاب) لحىأ
 ردلاىأ (باصنلا

 تعصالا نملماكلا
 ىأ طمنلاا ذه ىوربو

 ىف( عيفرلا)قيرطلا
 ىأ (مو_صعملا)ةبترلا
 ةنتغلا نه اظوفحملا

 ن-«فيكش)ةنحناو |
 ةراىعذم نم(مها وس

 ةدوللا قيرط ف ةعباتلاو
 نحل نءىوربدهازلا ظءاولاوهودرم ىنهليبقىلا ةبسنءارلادب دشنو يملا مضن (ىرملا اص لاقاذنو) ) عاقش ا (

 اهماع م-ائيالواعبدرقني بئارغ هاىدمرتاال أقو هثيد>بةكبالدوادوبألاقوهوفعض ى نبى بدوألا سنو هنعو ىرصملا

 طاشنوة ل1 ىأ (نيب | ونالةطس) ءريسخ دوادةصقىلاعت هللارك ذىأ أدةم(د وادرك ذ)ىدم ربلا هلجرخأدق وحلاص لحروهو



 نم ىلا«'هّللا صنامن كمل )ءالجالاءاملعلا ندوهر (ءاطعنيالاق)ةحرلا نءاو .ءبالوةب ومالا ايبتيل نيمئذلل طا سا بتسو
 ى (مال_ااوةالصلاهيلع اذن ن.ةدازتسا هدنناك ( نك-او)ةمرااىف (هناصقن مالا|ه.اع ساووهو توا 0

 نمودك-:اف) ةيضقلا ىف مازلالا قب رطدةثعملا دعب ةٌونلا بابرأن عةةدعملار و ةصراو دك نيلئاةلل ىأ( مهلا ةيفاضب أول ةجردلاوكع
 رثابكسلا نارفغهنم مزايقامانتحاد رج ؟ىأ( رثامكللا تانت>ابرئاعدلانا ارغغد) نولوة: أ ىأ ( نولوةث)ةديقعلا هذه ىف( قفا و

 :ديواننني ىأ(فالخالو)
 (اذهىلعدر وهغمىه)

 هذ اوما ىنعماذ) رب رقتلا

 رئابكللا ن-عنوهزت#

 ءايدنالا فو* ىنءمامو

 م-ب ونور ئاغصلا نم
 (مفهر وقغمىهوا#م)

 رثابكلا موبانةجالىأ
 رئاغصلاىأ(تناكول)

 ن-عانباو_جوهفزانل
 تالا لاعفات دكا
 بهذمن ا هيفو(ليواتلاو
 هناةعاجتاوتنللا لد

 تحال وة رارئابكلا

 اذ هناىلا ةلزتعملا ضعب
 ز-<!رئابكللا بنتجا
 ىءءالرثاغدلاب هب دعت

 مايقل مهينازو-<ال

 هنا ىلع ةيعمشلا دلدالا
 هلوق رهاظب الد دم عقب ال

 لماكلا هنالرفك-لا ىهةقاطملاةرم.ك-ل| ناب سيجأو مك اًيدسمك_:ءرفك.:هنعنو متامرئابك او محتنا ىلاعت

 ريدقتلاو ضرغلاب ىأ(مهيلعرئاغصلا عوقو نم متزوجافرئابكلا نما يدنالاةمصع 17 | م4 قلك
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 ل هس ني ده س انعل اونأ(ءاطعنب الاق) هللوءقمبوص:مةطس هلوقثهللادرك ذىأ لو ع اوأ مولعإل

 ةرشعىد->اوأ عستةن فوتو صتخاناسل نآرقلامهذىف هلوةيفودلا خيش لا رالاءاطعرا

 اميةىلاعتهللان ذاب ىدرب_صدملوامضاغمىلو هوكي هلاص هنن ىأ( هلاصقن ) (وهيلعىلاءتهّللا ىلص

 هره_صالب زيناهنتمىلطىأ (مل-ويلعملاعت هللا ىلصاخيدن نمدازتسا)هتصقو هركذ(ناك-او) دارأ

 حيدصلاوهن رنهاهملط مالسأ اوهالصلا مويلعءاناال ىرحاعهملعىف هدان زهنادارملا ليقو هموق ىلع

 هرك ذامزاك ىى>هموة فا رفوهرحص قىأ توما ب>حاصك نك:الوىلاعت هلوتل سشانملاهناللوالا
 نللامازلاالءايدنالا ىلعرئاغ_دلازب ودك نمهوعدااعباوجلا ن( ملا ةيفاضر أو) هتصق ىفىلاعت هللا

 نولوقن )لوةلااذ_هىلع( مم ةفاو نمو -:نا) لقاك هوكوهبر مدآىهعوىلا«ت هلوق ى ءمنع لاس

 لهأ نمريثك هيلاسهذاك اهك رتسدس ىأ(رئابك-لا بانا اههست ناو( رئاغ لانا رغب
 ىلا نوريثك ب هذو مئاًديس ؟ذعرفك-:هنعنومثامرئامك اومن 2 نا ىلاعت هلوقرهاظد اك ءةنسلا
 لوصالا سك ىقر وهثمهيقمالاكا و ءاش نا كلذ نودامر غن و ىلاعت هلوعل اهريغك همي ثاية دي ةماوهنا

 قاعتم(مياعرئاغصلا عوةونممتزوجافرئابكلا نمءايدنالاةمصعىف) هيدثعي نمنيب ( فالخالو)

 م-:هنوقوتي نيذلاو ىلاعت هاوةىفهوررقؤكهريمض نعأد_5ملا س:ال:امريم_ضءاقتك ال ىو ارقلا

 _ماءىلاعتهللاءايدنال (ةذخاوملا ىنعاخ) رئاغصلا ىنعءام لعحتوأ هن الا ند رتءاحاوزأن ورد و
 ىأرلا اذهبنولئاقلا اهيأ(. دنع) رئابكسلاب انما عمىأ (نؤا) رئاغصلابىأ(اهب)ماللاوةالصلا

 (تناكول) اهتمديون نودن(ةروفخ«ىهو) رئاغصلا نمىأ (اهممهتبوتوءايدنالا فوخ) ىنعمام( و
 اوهسنولعفاكىأ( وهسلالاعذارّذخارثأا نعانباوجوهف)اذهنء( هناوناحأ اخ مهنمتدجوىأ

 لوقلاو ىازلا باوجوهو مد7مكهيفةدراولا ىهاو:لاو رماوالا مهلب وامل ءولعتام ىأ( ل.واتلاو)انامسنو

 هناومه ريغ ق>قتالمالسا وءالصلا مهيلعءايدنالا ىح>ىف كلذ لوقلا مدعب مدقت اذه نعمهلا هقناب
 قدرطلاب مهعح قلعت هنأ هأنأب مالسأ اوةالصا !مويلعءايدنالا ودق همازتلا مه علقنل اعدعر ناهياع

 هيلاراشأوهرك دن سنذنعنوكس نا مزاءالدب وتلا نامده:25( و) هل ماتةىل دجباوجهناليلوالا
 ثيح ( ل_.و هيا عىلاعب هللا لص ىننل ارافغتسا ةرثك نا ىل دق ) هلوة انهى اعت نبا هجر ف نصملا
 مويلع (ءايدنالا نم هريغو) هيلا بونأو مظعل ا|هتلارفغ: أ هلوقىأ(هتبونو) ماك ةرم نيعمبس هللا رعد سأ

 لجالو د رط ىلع ىأ ( هجوىلع) و هاما كلذفبونذلار ئاس ن منيموصعماوناك ناو مال اوةالصلا
 هالومقحءاداة ( ريصقتاابفارتعالاوهيدوبعلاو)س:ذ«هناراهظايلاذتلا ىأ( عوشل | ةمزالم)

 ارك-ش)
 رفكلا مكحىفةدحاوةلملكلا ناك ناو نيكر شم او ىراص:لاودودملا نهرداصلارفكسلا عاوزأ ىلارظنلااب معمالا حوةيصعملا ق

 مكنءرفكن رفكللا عاونأ اوبنتح نارب د: |نوكيق عملاب عملا هل اق «ليمق ن «نوك يةني طاخن ادار أب ةعاسقلا هذا رذاىلا وأ
 رفك: رئايكءلااوبند2 نا ىعملاوأ ةرفكلل اذهىلع اطلاق ةمدقتملا هن" لال ةيدْشملات 2 ىبةةةحالالااماوة_ةباسلا مك: اميه
 ةرثك نا ليقدةو)تالالا همي ءأىلاعتوهنا>ءسهرلاو تادامعل ارئاسوةاكزلاو دال صل اك تاعاطلا نمت سلا. رئاغصا امك ذع
 (هيدوبعلاو عوضا ةمزالم هجو ىلع ) ناكاما(ءايدنالا ن ههربغو) هنرثك ف صوب ىأ ( هب ونو لسو*يلعىلاعت هللا ىلصىذلاراغتسا
 ةيعولالا ل اج وةيب وب رلا لاك هيضتقيإك هيدومعلا دع مايقلا ىف(ريصقتلاب ف ارتءالاو) عو ثخحلاو ةذكسملا نماه هزاوأو



 ميمدي1 كف مطب ةخسن ىفو رمدكسف عشب ( نءأ دقو مال لاو ةالصلا هيلعلاتايك) همك هناشحا نم ىأ( همعن ىلع ىلاعن هللاركسش)
 هل_صأو ةقفاغا مملاب نموأ ب ابل |اذهنملوهخاءانبلاذا طا غهنارهاظلا ىك اطنالا لاداك سدلو ليعقتلا بابن ملو ود رو دكم
 لودي راولاهاضةةماذ_هرعن ىهتنا هيفي رصقلاد ءاوقلا ىذتةماذهاهاقاممامضناوانوكسلاو او ةيناثلاةزمهلاتبلق نمؤأ
 ىقماقاذ_ه عموه:ذ نم (رخانامو مدةئاعةذخاوثلا ند) ن مالا ىطع أدقهنالاسلاو ىألاو الاب عأ هتلاول اعفالا بابن منهآ
 مد-ةثاملالهلار_ةغدقواذه لفت اهءاحأ صعب ه.ةاعفهمانمةلةوهماةمولععمهمايقلوط نههامدةتمر ون ىت>هب رادجوتلا
 >3 رك-كلاريثك ىأ(اروك-ثادبعنوك أالثأ)هءاوج ىف لاةفرخان امو كْْذ نم

 | نذاهوصخالهّللا ةمعناودعت ناوىلاعت لاوك ىدتال ىلاعت هللا عنوة عن عج (همعن ىلع هللاركش)

 نوكاعرك-كا نافاميظءارك-ثىلاعتهركشد_ةئاهركش نءزجعلارهظأوه-يلغهللا عن فرع
 | سا< لك ىنلوةيناك مل_سوكيلعىلاعت هللا لص هنادر ودقو مهدنعر رق: كناكرالابنوكي ناسالاب
 ا عصت الهنا لقال ىنءمالثةدامعل اوةمصعلا نمهيلعو هام عمةثام نمرثك [هيلابونأو هللا رفغمسا

 روهشملا ثيدحلا ف (لسوهيلعىلاعت هللا ىلصلاناك) عازتلا لش ىف لوءادلا هجو ىلءاذهرك ذامداربا
 كلرفغدقوهللالوسراباذه لعق: اهل ل.ةدامدق تمر ونى> ليلا مايق نهرثك أهناهيقىذلام دقتملا
 هللاركس ةيدويعلاةراهظالا دهاثهرك ذدقواروك-_ثاديعنوك أالقأ لا ةفرخأتاموٌك مذ نم م دقنام
 انافانال_5تنمأحاحصا | ىفناهربلا لاق هلءاف م لال ىنيمةدد ملا ملاك وةزمهلا عذب ( نمأدقو)

 ٌ ديدان نمأن اىن-عب ىهتنا نموأ لو ةينا ىغيذياذ_هىلعذنامألاو نمالا نمىريغ تدعو نم

 قع 0 هنمأ لاق هناق لاقاك سلو نممآل اق ىن«ف وهاسءاونامالاو نمالا نمنوكي نا عصاال

 اكيذذ نممدقت امل مْغهّسلانا هلا ولات نيذلا باها اوأىلاعت هللاوه هل نموثملاوةيل احل اهذهو اضيأ
 بنذلاكوه ىذلا هو وىلوالا فالخ كرت نمهتمردصا 2( رخاتامو مد ةئاعةذخاوثلا نم) رخانامو
 ريثك ىأ(اروك-ثادبعنوك الثأ) لسوهيلءىلاعتهللاىلص لاف عيل ناو عةوولوأ هماق1ةبسنلاب

 بونذلا نمافوخهندابعةرثك نا نط نمراك_:الماهفةسالاو ىلعاهترثك و هوعن مظعل هيف اغلامهركشلا

 ىنالوأ ام ىل_عىل اع: هللارك-ث ىف قثاللا ناف هنرغمموه_ةجرب ىنع هلا ناك ناو لاتفاق -ةلابأطو

 هاورتيدحىف ل -وهيلعىلاعت هللا ىلص(لاقو ) ةبعش نب ةريغملا ن عزيح يحصل ا ىقر وك ذملاثيدحملاو
 مملعأو) ةمظعلل ةباهملا عم فوذحلا ةيشخلاو ةيشخ هل كماذعأ ىأ ( هلك اشخال ىفا) مدقت مك ىراخبلا
 رد>أوهنمدعب ناكها م نمةمظءوهءازحو ى كرام لءنمو هلك اشخاو هلك اق:الىأ ىورو( تأ
 ر وه-كلاوهو نطابلاو رهاظلالل-ءىفهررصعل_هأ قاف ىذلا ىنابرلاحلاعلاو ه(دسأ نيش راحمالاقو)

 هجايتحا عمي ث هنمذخاب لا ميظءالام هل فلودوب أت امام هدهزلو ف: سساحت ناكامةرثكل ىساحماب
 نيثثامونيهدرأو ثالث ةنس فوت نازيملا هل كغم هنجرتو نمثل مل هأ ثراوداللاةوابردق ناكهابأن ال

 هللاميظعتوالالجا ىأ(ماظعا فوخ) مالا وةال_صلا مهيلع(ءاردنالاو)هللانم (ةكمناللا فوخ)
 ايندلا ىف مهيطعي هناو مهمعهاضرب مط هرابخال هللا نم( نوذءآممالإةدارعلا هنود صةيىأ (هللدبعتو)
 ىدتقيل) هي وةلاورافغتسالا ىأ(كلذاول_ءفدقوإ) تعمس نذاالوتأ ارزي-ءالامهمعت نم ةرخ الاو
 ةنسهودختي ىأ (مهأ مه نتساو) لوهجلل ىبموهوأ ل_ءاغلا ىف عزانثلا ىلع لعاقللءانملاب(مهب
 هنالدر نمفولادي دش ناك لبو هيلعىلاعتهّنلا ىلص ىلا نا ىلاعت هللا هر فنصملا مدقد 5 هداعو

 حرمشو ىنذةرفغم لعىرأ
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 باوج ىقرخآ ثيد_>

 هيدنل هلبأ حي لاقنم

 ىازءا.- الا نمءاشام

 در(
 مرثك ا ىأهنلو اثخال
 اكمملعأو) ةيدشخ

 3ك رذحأىأ(قتأ أ
0 

 اظ-فةاب ىراخيلاهاورو
 1 اثخاوهللك اةدالىلا

 اثخاناهءاو رؤوهل
 ثراحمالاوإأنا هن اقئاو
 كيو سك + ىقو (دسأن با

 وهولو-ءملاوهلوالاو

 دهازلا فراعلا ساما
 ىزيطتلا "كر راكعملا
 فيلاثلاب حاصل صالا

 يم ار اا
 همالك ةلجنموعئاصنلا

 ه-ةاعلمعت الهنا

 هاما ل وال فالح
 ىلا ةيسنم--لا مدد
 هلاقأك ه.قت ةء_ساعم

 دب زننءىورئووتلا
 هنعو هريغو نورها
 وهوهوكو قورعسم نبأ

 ىلع كرت ةوبشهيفماعطىل اهديد ماذا ن اكو د> او مهردىلا جا عوهو تاسوهث ارم نمذخاد النا عرولا نمىأر فردقلا,لوةيناك
 ماظعافوخءايدنالاو ةكئاللا فوخ) نب _ةئامو نهد راوث الث نسق ونت اهك همةانمنماذه ىو هنم عنتيناكف فرعءهعمصأ

 رامءتسالاو هب وتلاراهظا يأ (كلذزءاودنالا يأ (اوم عك ليقو) ماليا عوقو ن*(ن ونمآم(نال) ماركاو لالجا هجو ىلع( هللدبعتو

 مو أ)مهعباني ىأ(مونتسا وزمه ريغ(مميددقبلا كالاخو



 هال_صلاه_ءاعلاقاك

 نودلءتول مالسلاو

 لاودالا نمىأ (لعأأم

 لاودالا كئازدك دو

 مميكملواليلق خكحضا)
 ناخمشل اودجأ اور (اريثك

100 
 ىورو سن أن عه-جام
 نعهك ردتسمىفك احلا

 غاسانو دازورذ ىأ
 بارشلاو ماعطلا

 الاون ءاو رو
 ءاد ردلا فأن عى هيسل او

 ىلا متجر و دازو
 لا نمشي تادك ملا
 هللاىلا نوراحتت اقرطلا

 نودش نوردنالىلاعت
 نودنتالوأ
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 كيج سا [؟[؟ا؟ 222222

 ىاتك ىف ىلاعتهّللاهجر ىرءشالا نلاوبأ ةئسلا لهأ ماما هلاقالدهشدو هوانهام سان مو هوهنلعأ

 ىلاعت هّنادنمأاملءةناكى مل له دنعهناالا ف الخال هللا فا < ناك ل ءوهيلع هللا ىلء هنأ نمزاحالا
 زوال هتيماثد_هدوموكممأنب !ةصقىاكا.:دلا قهمولوهراشع نهمدعب وهراقعنماةئاخ هياقع نم

 مياع ءايدنالارثاسو وههنااو عز ث يح هب ردقلاوةضفا رالاؤ الخ هنيماثي هر اما عمهراقع فاختنا
 ياك نازودمال هناانلالء[م ومما ءاوسهراقعاوفاذنادبالا ين دلا فنيقلكماومادام مال_سلاو هالصلا

 لهءري ىف كشلاىلا ىدوتيهناللةاعنمكالذز وكالهمدعد عطقلا عمو هعوقو رب وعتدعبالاىثش نم
 هيناثنام ىمثيهارج> نياانذاشم سيش ئواتفىفلوقأ#« ىهتنا قاقنالاب طاب وهوال مآ قداصوه
 هراقعو ىلاعتهتاركمنونااوناك ل هةنملارةرشملاةرشعلاوةكئالملاوءايدنالا نعل د هناف رأيك
 هوجو ؛صوصخللمداصمل_طاراقاط ماله نء باةعلا فوخ ى:ناب باحاف هفالخ مه هللار ابخأ دعب
 ءافولا نع ةوقلا فه-ض فو اماوضو هوراكم عق و:1تاقلاملاءايحالا فاك ف ولاة _ةيقحنااسجنم
 نمزدالا مدع همزلب ومال_بلاوةالصلامويلعدايدنالا عمج ىف قةحما ذهو يني ام ىلع هللا فون

 زون اوةريشعلا ىف ناكالاو ةيك.اماوةومنلا نم خال _ذالاهنمنوماملاود>أ اذه نم نماءالوهللاركم
 لك.ااورمام فو لا ةَةيةح تاق كذا فك شل همزل تاقناف« نامزالثمف و اءءاحرلاوهعوقو
 لءٌةباعلث_بفالهناوهتاخ نعم_هئانغتساو هللاةردقي مهروعشل مهنكل ىلاعت هربخ نم نيب ىلع
 فو لا سج وراماذ_هوهملءانعئوطناا ءاطورشمنوكي نازو <ىلاعت هربخوئىث هيلع سالو
 متاح ىلأ اا وراثل ممن لاقثهللا ركمنونمايالم منا ىفةكسئالملا لخدنأ ىفاشلا ملسأ نبد» رز

 نءامالانب راولاق ع ريغان نب لةلرنمكةلزنادقواذ هب غلب ىذلا ف و اذ هامةكثالال لاقملاعت هنا
 هيلع ىلاعتهللا ىل_ص ىننلاناىوردةوءاردئالاو ةكثالملا كلذ ركذدقو نورساخملا موقتلاالا كركم
 اذهوانب اركمكنيمات نوكمنا ىدْالاقفاكةنمأ دقو ن ايكمت لاه ىلاعت هللا لافأ يكب لد ربجو مل-و
 ىلاعت هللا ىل_د هلوقو لا بالو فل ءفرامك ردأامىلاعت هلوقاذ4لد» ونيؤراعلا ول مطقىذلاود

 ريدتك اا هتءعداىفو كثب وقع ن هك تافاهعولطخس ند لاضريذوءأ ىف مهالا هئاعد ف ٍلدوهيلع

 ادع نوك أالثأ هيفنارمىذلا ثيذحلا فىذلاهنيماتيدارملاو ىفامهللااولوةلاداعي رشن ناك وأو
 ىلع لعشان ءاذهل وةأاص خام ىبتن االذهنبا نماما وهتمألاصدتسا وأمئدلا ر ومأ نم هقوحار وك

 انّدعأ هلازاملقءاومه_دك-) ىرغ مالا ىلعو هل ةناهيف ةيذوصلا ا ثموىلاعت هللا هجر ىف نصملا هلافأم
 هت+رنم سايلاوهتلاركمنمنمالانا نمعور_فلاو لوصالا سك ىفىل#: اك ةيعفاشلاو ةهنحلا
 ةرشنملاةرشعل ا وءايدنالاو ةكثالملا نأ نمىرعشالا نءللة:اعاناةولانافمهدنءررةثامىلعرفكو أ ةريمك
 ركملا نهنمالا نوكسل قالطالا ىلع حيض ريغءاهقفلاهررةامّناك باععلاهمذارملاو ركل نوما
 هنآك لهنمأق ءالؤههمشأ هنا نيد هازل ني ةّدملا صاخ صعد ىعداول و ءالوه ىح ىفامجاو لب ةقمارمأ
 اًضرأو يري غرك هنابلوةلانا لاح لك ىلع ىذت قي هناالا|رفكو أ ةريمك نوكي نأ ن ع الضو ساب
 هانعم نال عي ريغمرخآىلاهللاح ور نم سايد الود هرخآىلاهللاركم نمانال لج وزع هلوقب مهلالد سا
 ىفويرعلا مالك ف رعد نمهفرعب هل ةمورءاخوا رذاك ههفصتا ن منال نير ءاخاوراقكلاتاقص ن مهنا

 ىلا لو> مك نموهررح نمرأ ل سده" ثد اهو ملس كفو قوذ هلن مهكر ديروصقرجح نبا مالك
 ملعأ ام نوملعتول) ملسو هيل عهّللا لص (لاقا[ك) هتعمسامىلءذجار لاب صعق هلل صعالالاقام لاقانه
 هده_ثمهّللا ىدب نيب فوتولاو هذعوم ةمايقلاوهدزومتوملا نا إ-عنذ (اريثك عيكبلواليل ممكحضل
 عا ونأ نمهيفو مد_ةتدقو ناذي_ثلاهج رخأ ثيدح نماز هو هسقن ىلع عبس و هنزح لوطي نا هذ

 حلا ظ



 ءاضةتس-ان(ىلاع هللا ةءدغءاعدت_تاوهوءاملعلا ضعت هيلاراشأ) امن رش *ىنيمو(اقيطارخآ ىعمراقغتسالا ودب والاف نافاضنأو)

 ةظحالم نعىأمهتوقو مه م و> هن ؤرنعممتب و" ”. هللا ىلا نوعح نذل (نيبوتلا بدت ناملاعن هالات او

 مهراهظاو مهداوقاىأ(٠ ايننالاو لس را ثاد>اف) مهد وج نءومهدوهشو مهدوج و نع( نيرهطأملاب < و) هتادابعو مهتاطاط

 ىأ(ةانالاو)ةلقغلا نع 6 وتلاو)راسكنالا قي رطوراقتفالا هج وىلعت رفغملابلط ىأراقغتسالا ةخسنىفو (رافغتسالا)
 (ءاغدتسا) لامثسالا نامز نم م(نيح لك ىف)لامكللا بلطالاحلا لاح نملاقتت :الاىأ(ةيوالاو )ةعاطلا ىلا حاب ا نم عوجرلا
 راقغتسالا مابي ناك ماا /ه ةروشلا ىهمهيفرافغتسالاو )اضرب وهم<امىلا عوج رلاب( هللا ةمحن) بالج“ 3

 00 ا ا

 . 0 0 1 7 مال اول امهم اعءايدنالار اقعمساهمح وثق مدقتاملئمىأ(اضنأو) هنز زاوااو قامطلا -
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 هكع4ال_صضص 5 أمسع

 راق سالانم مزاال نميومال تااووالصلا مهيلعءام :الأع نءنيرداصلا(ر الاو هنو اقناف) مت عمم ولو
 ا اراشأ) نسل اةءاغ ف (اةيطارخآ ىعم)ءدادع صاخ نم مهب ىدتقا

 هديعّدب ودبحر فن هللانا ثند_ا قدروا مه هثبحو م-مءهاضرهللادب ربزابلط ىأ (هللاة بحت

 ردصاممال_لاو ةالصلا مهلءءايدنالاوب ونوهي اعدماعزأوهن ءءاضرلا ىنهعهقح ف حرغلاو نموا

 مدام مشل اوفا ذافاوتح ىلا هشابعأ ود مما نم م6 ولعب راطعاأو ىوالا لرث نم همه

 هللام_مدشي فدكو هلماذالنمي وس فدك هنآ موس زال اعلا ةن هيصة ردارءدضاكا ل

 كيكر ملاك ليلدري_غنم عارنلا لى مالك 0 ضع !لوةوعقاولا ف الخ ن هدودب أامىلع ىلاعت

 هلزك /ناوُكيلاِب وثأل وق نمنب رثك-للا ىأ(نيباوتلا بهللانا ىلا عت لاق]4:هريخهك رت

 نمّنب زرت هددار لاو أ ءرهاظ ىلعاماو ه( نب رهطتملاس حيو)هروصق همهوتله_فنلامضهسنذ

 ) ءامدنالاو ولسرلات ادحاو) هلق هلاقأم ىل عالي د نواكمل ىل اعتهنلا جرف نصا اهقاسو ىبداعملا سند

 اناعلأ ىهورلاعن هللاى ا م_هرومأ عاج راىأ(هن والاو + انالاوهب ولاوراقغت_ءالالداحادب دكا

 (نغ->لكف) اتنفتدةقلا *تارامعداريثكم ممتع وانا لا راش زللو ذك اتللاه رك ذةئدارتم

 هاعدلا وأ ةوعدلا تلطهانعمل_ص ماو بلاط ىلإ (ءاعدتسا) مدس ةناك اهرثكأو م-تافوأتلاغفىأ
 هيقرافمم_س الاوز م4 (هللاةبخ) ةراعت_دان وكنا زو< وهوءدلاف رام ال تازاح لمعت

 نءموعامهندب واهوةعن مب مي اوهورقغلا نمىهو ه هر هعا تلطهنال 0 !|ىءم

 رفغت ريغ بئان عرضت هرفغلابءاعدريغنمهيلادوعلا مد عىلءامزاغامدان بذل نع علفأن خهجو

 لاهدقو) تناثر غم مامهندي 0 ”ايريسغ غرق“ تممعزالا رك مد ند رفغتسأن مو

 م ' مدقتأك (رخانامو همت ذنءماقنأم ارم ءَنادعب إبوهيلعىلاعت هللا لص هيد: !)نآر 2 اىن( هللا

 مهجدنأ 0 يلعبان مثىلاء:لاةفاهر ركو(هن" الاراصنالا نس رحاهملاو ىذلا ىلعهللأ باندا هلإ وانو

 م6 وقنا نعةناثلاوك وم ةوزغىف زي انما نم نات نا هنذا ن عملو أةيودتلا نال محر فو َر

 (لاقو) روك ذملا بنذلا نعةيناثلاو هنمالضفتىلوالاركذوأةريسعلا ةوز_غىف هوساقال غد زتتداك
 2ةوول_ه 3 ه>د مدساو هرافغتسايهرماف(اباوت ناك هنادرهغتساو كَ ؛ردمد ح-ست) اضد :ألجوزع

 ثيدحلاو ريسغتلات تك ىقمولعمهسفن هأىنهنأو اذ هىلءمالاكلاوهيلعةيوتلا مظعناك هنارك ذ د

 2277757 27272727 2 ييبتتللملفللفلفللفلفللل٠7للخلل

 بنذلا ةرشام ةيوالاو

 قالا دقو) ةصعملاو

 لا
 نممدة:ام هلرقغ نا

 ناكنا (رخاتأمو هذ
 ى-يقح تنذ كلانه

 ىلع هلل !باندقل) رود

 سس رحاسهملاو ىف ١

 ىأ 6 "الا را صنالاو

 ةعاس ىف هو .عبتا نيذلا
 داك أمد-هد نك ةرمسعلا

 ممن رقبولق عدزب

 مسععل متياعر ام
 ةنالثلا ىلعو محرفؤر

 هندالا اوقلخ ئذلا

 هنا فاى كعااو
0 
 ىلءم-تثوأ مستبوت
 قبلا ذو هوتلا
 مسوهيلع ىلاعت هللا ىلص

 نيد رثو هن ةيودللني_بحت

 وذ دك ةيسضقال

٠. 
 م

 ىلا عنو هناحبسملا ىأ(لاقو) راقد: سالا اوةنولااورهظأ و اوةلخ نيذلا ةثالثلا نمراسكنالا باب رأ اراطاورمج راصنالاو نيرحاهم ا

 ةيوشلاتوءنلاتامثابو ةيءا_فلاتافصلا ىف نب رعكملاهئانت :ىفد_<لاو عيدثلان يب هئاعد ىف ع.جأ ىأ(كب ردود عبسف)

 كس داع عوج رلاربثك ىأاباوتناكدنا)ةرتفااوريصقتل وأ ةلفغلا ن مكن مردصبا عةزواءلا ىفةرقؤملاهنمتاطاىأ(هرفغتساو)

 لوزن ناكو هيلان دوتأوهللار ةغئماودمكتو ومظعلا هللا نأح تهد مك وهللان اح سلو قي اريثك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ناكوةدرلاب

 دس أدوعلاف احلا نم ا ناكامهلا لاقت :الاو لايكلا ل._صةدعب لادترالا ىلاءاما هيفو ةقينملا ةكم حتذدعب ةغب رش ثا| هيأ الاهذه

 كنا>سلوقينار 3 ؛ هنو م لق ناك لسو « ل هىلاعت هنا ىلص هناا معىلاعت هلا ى درةكئاعتوردقةهيادبلا ىلا عوجرلا ى هياهملاو

 ملعأىل اعلا اوىلعالا ماةملاجلاعتهللاهغاب دقو ىلعالا ىيفرلاموللاهمالكرخ ؟ناكو كلاب رولر فس لسكر ملا



 لهما نع)مالسلامويلعمبتمصع نملوةيناروظالان اكو مالسلامرياععأ ,دئالارئاسةصعا ذكو( مالسل اوال هلا هياعهموصع

 ىأهصوضخ سو هيلعىلاعت هللا ىلص ىنلان وك ىأ هنوكوأ ةخسأ ىفو (هنوكو) هتاعونصمو كاعفأو ( هتاغصو) هناذب ىأ (ىلاعت هللب
 لعل !ىقانت لاح ىلع) سند

 أاملعل->أهن طيخضالذا

 هلةتباث ةمصعلاهذهو
 اعاجاوالمعةومنلا دعب

 ناك (الة:واعمس اهلسو

 حسا بسك ىلوالا
 امهادون هو اعامسو الق:

 !ةنلاردارااو دحلاو
 ىلل-ةالابوةنلابث دام

 كلذوةّءالا نع لقنام
 نيحيدصلا 0-5 كيك

 ىلعالا دلوب دولوهنمام

 هنادو هيدا واف ةرطقلا
 هناسجي وأ هنارصني وأ
 ةميهب ةميهعلا تأت يك
 اهمقنود له ءاعدح

 وبألوةيمههاعد جنم
 ىلاعتهَّا ىذر ةربره
 ايا اشار اد ةرطق حسنا او رقاهنع
 كلذ هللا ىلا ل لسا ال

 لك ثيدعو مقلاندلا
 نمنح تفاح ىدامع

 نيطايشلا مهتلاتجاف
 نأ مهورمافم ميد نع
 نهدىري-غةىناوك رشا
 ءايدنالا ءانثتسا مولعمل
 ناطي_ثال لحي لذا
 ءاوغالاقاليدس مسيملع
 ىداسع نا ىلاعت لاق
 ناطلس مياعكل نسل

 اليصةئالالاجا ىأ (ةلج) هعيج(هلك) تافصا اوتاذل |نهركذا م ىأ (كلذن هى 241

 | هعوكرفاريثك ل وقيو ةرولاهذ_هلوزندعرةدابعلا ف دبة لهو هيلعيلاعتهّللا لص ناكو
 0 ترم[اذببلوقي ور فغا مهللا لدم <وانبر مهالا كناحنسمدوجسو
 ١ نالانهبلطال ثسدل وديك اًمالانهني_ىلا و اذه ل_.ةاميقثلل نيت ىأ 3 (كلنابثسادقلصف)«

 '001 ١ نالت اط اى أتم ةتولرامعا ل تي قاك ةلاط ا للاهل قوديف شقاشي نأ هنأش نم #اسام
 | لوعفميصن لعام ( اندر قام .رظانلا|هيأ) ىفالامهيفو ةلاطالاهيلغله_س ولوقلا فنآةس
 ىءعنابثسالعافدذ_هامو( ق<اوهام)كلنابتاماناذاق ةيدمسلاءابلايهانررق اكةخسن ىقورظان
 هظفحت( لسو هيلعىلاع”هللاىل_ص هتهصء نم هلصنامررقملا ىةحلارعالاو قا روظو كلاب
 ةالصلا مويلعءايدنالار ثاسك ( هباغصو هللا )ت اذ ةق رعم(1له<لان م)اميسال صئاقنلا نمأريههقلخو
 (هنوك)نمهتمصع كل نيد (وأ) كلذ رارقالاو هتاقصن وهيهعلاو ديحوتلا ىلعمترطفناف مالسلاو
 (ةلجهلك )هتاف-صو هتاذن مىأ( كلذ نمئش ملعلا ىفانم ةلاح ىلع )ءايدنالارثاسك هقلخو هدوج وىأ
 ف رشا عليج هل رايح هئاضقل هيلع ىج .ولال ورنو )6 ودل ادع لاهيسال_صأ كلذ نمايش ل وحال وهو

 لةعلاءاضتفال( القعو)نيملسملا لكن م(اعاجا) كلذك و هنءهالا ىط_صداللاعت هنال لايكلاو
 ىلعنسدلا 2ع[ قاغتالو ةحيحصلا ثدداحالا قهدور ول(الةنواعمس)ةوبنلا ىأ (اهلبقو) هلمللا

 اعمسوزيس ؟نابوصتملاو ردةتالهجاية>|مدعل ن.>أ ناكمهتهصءنملادولواهامةكلذ نمهممصع

 هنادو هيهاونافهناسل هنعب رعب ىدةرطغلا ىلع داويدولوم لك ىراخبلاثيدحل ال_ةنهلوةلدك نم
 حورشوريساةتلاىفر رقت اك اهيل ءسانلارطقىتلاهللاةرطف هلوق ىت-هموهوهنا جو هنارصنب و
 لبق هناق_صوهللاب لها نممال_بلا مويلعو هيلعانيدت اميسالء|_دنالا ةمصع فق | وملاقوثيدحما

 اعاسجاوالةعاهدب و ةثعملا ل_قءايدنالا لعزوحالر فك لاورقك هناليلةع عا جا اهدعب وةومنلا

 لكادكو مدقن[كدن ممل_كالهبلق نةمطدلو ةححل ا مازلال مال_لاوةال_صلا هيلع م_هاربال عقوأمو

 ال وىأهلءق ىدد هلوقىلعف وطعم( ئشدالو) مال_بلاوةالصلام- هيلع ءايدثالا صصق نم هيهاضبام

 هل-صوأ ىأ (هاداو) هغيابثب هيلا وأى ذلا( عرشلارومأ نمهررقاسم)ْئ د لعلا ىف اذ لاح ىلع هنوك
 (اعرشو القع) فالالب اني هءاعوطقمىأ (اعطق)+تمالهغيلمتب روماملا( حولا هير نم)هغلبو
 ماللاوةال_صل مويا عءايدنالا نالهنم وش لهج هيل عزو <ىرك-ةهغيل دب هرعأو هن هااسرال ف انم هنال
 ناككلذك نامل ول هنالهللا نعم وغلب اميقمهقدص ومهملع ىلع ةزحعملاةلالد كلذ نه نومو_صعم

 وهو اضيأانا:_نواوه_سم_ممكلذ ع-قيالهناهرهاظو اعرشو ال_ةعرلطاب وهو هللا ىلع ءارتفا
 نورةءالم_ملافةزجعللهنافاتممد_علركبوبأ ىذاقلاهز وج و ىئارق_ىالا ق>ءا لأب هذم
 هنمصع ىلع فوطءم( بدك! نءهتوصع :و] هو اأ_ ىلع ىلا عن هللا هر ىف_هكملا اكو هيلع

 هياعىلا_عنهللا ىلدصهناىأ (لوقلا فلخو) هلتزجعملا ةافانم نم هتملعال ل_طغلالوأ ف
 (هل_برأوىلاعت هللاءانذ_ةم)ه-ةيلبت ف م_تالثل هلوقنم عقاولا فلا ةمياممو_عم ملسو
 2 2 52595522-20522 ا يي 2 22 22222222222222

 لاح نم متل ةنىأءاحانىو دونوه يهم ةلالضلا نا ديم هعماولا>ف م مممخشسا ىأ محلا مهتل امحاف هلوقو
 زعده رنعماداوع ركلارومأن م) ىنلاىأ(هررقام)ْىثد علا فانت ةلاح ىف ءالو ىأ(ئثبالو) نوه هغيم مايغطق مهقلاحىلا

 نموىأ (هتمصعو)نيمهملا نمىأ (اعرشوالقع) ةوبشالب ىأ(اعطق)ةنسلاو باتكسلا نم لاوأىلىلا ىأ ( حولا نمل جو
 ءادننان مىأ(ىلاعت للابن ذم) رابخالا ف(لوقلا فلول اقاطملرقلا ىف( بيذكتلا نع) سو هيلعىلاعت هللا لص بنلا ةمصع
 هثمأىل(هلسرأو) اصوصخ هنوبنرهظأم



 ىأ(اع رثهيلع) فاختاو بذكلا نم .ركذامةلاح..1 نم وئأ(كلذةلاحساو)اطخ نءالود ع نءالىأ(دضقريش نعوأادصق)
 ىفةمالا عقتال_ل(اهطقةومنلالبق) يذكلا نعىأ(ه-:ءههيزئتوإا رهاظانا ب ىأ(اناهربو) القعىأ(ارظنواعاجاو)اعمس

 ىلءاهلجت(اقيقحت رئاغصلا نءو)القءوأ اعمس< يف فلاخن1تافتلاريغنم(اعاسجا رثابكلا نعي رثتو)الصأ اهدعب ههمشلا

 1 يبرر بيربري يري ينسب

 هيلع)ااو بذكلاىأ(كلذةلا>:ساودصةربغوادصق) لوح موهو هنمْئثمنعر دصا لف
 ليادلاو رظنلاهياعلدااعاساواعرشةلا-:ساىأ(اناهربوأرظنو) نيدلاةٌمأ ن م(اعاسجاوأعرش
 نمثسح>أو هوارظن هلوق لبق خسنلا صعد ىةفطاعلاواولاتطةسو القنوالقع ىةدةموهفىلقعلا
 ىلص ناك-ةهرئاوتل(اعطقةومنل !لبق) بذكلا ن عىأ(هنع) هتئرمت ىأ(هريزنتو)اهضعد ىفا وت

 رئابكلا نعدوي رتتو) هلاعفأو هلاوةأ ىق نو.هام هنالك نممالا ىهسن مهد سوه.لعىلاءثهلبا

 اعاسجا هلوقو مهفالخداد_ةءالا مدعل لقاك هلدبو ثلا زي وكت يفان:الوا معمر دق ةعفرأ (اعاجا
 ارمأىأ(1ة.قدكرئاغ-صلا نعو) نييلقعلا م بلاو نسحلا ىلعهنانئبالال ةعهنأ ةلزم_عملا لوقدرلةراشا
 نءو) هلوقة. رقباد_صقاقيق هلوقبدي ريناز و < واعاجا لة .ملاهفمهضعب زب وجئلواةةح
 رك ة-عرمسس هم عدمت عقونافاهنع غيلمتلاةحاسدعبلو للري سقت فطع (ةلقغلاو وهشلا ةمادشسا

 هاللفافسلةلك نموه-لاو © ىهسفيكهّللالوسر نع ىلئاساب ل ءةدقو
 هلل م-ظعتلاف هللا قوس اع « اه-فهرسئثلك نعراغدق

 ملسو هيل عىلاعت هللا ىلص هلاظفح (هيلع نايسنل | و طاغلا را رمتسأ) نع( و هيفامو«.:مهمالك مدقو

 هعقر ز < و رمان( هتمصع وز هلهعب رشد فانمد را رمتسان ال( ةمال] هع رشا يذ) هممت و هم 5 ظاقأب

 ملسوهيلعىلاعت هللا ىلصدنالا حزمو) لزْفادص محلا رمسكب (دج وتضغو ىذر نم هنالاح لكىف)
 نومتالز وجعةنحلا لخدنالةأرمال سويا عىل اعت هللا ىل_ص هلوةكاقحالا لو ةيالوح زعتاكدرواك
 هماعتو هذخانىأ(هاةلثنا) هضرغب هلباطخهنالرظانل هيأ (كيلع تجيفإ)ةيب ومشلا نسل ندعن
 ةداعاهب لمعلا له _سةهجاهناف هي نونتعباماهبنوذخاب مهنالةكرعلاو نميلاولو قلاب ىأ(نيميلاب)
 خامشلالاواذلو هنيه هذخأ هب جدمتن الل وع 35 ,رعل | 0

 نيهيلاةبارعماقلت 3 دغتعثرةباراماذا

 ةمجعمداضد(نينضااذب) رداع ملس .وه.اعىلاعت هللا ىلص هبءزنت نهركذام ىلع ىأ(هيلعدشت وز

 ىخأملالوةك ةغيلب ةيليثعةراعتساو هو لخرلاةدشىهو ةنضا | نم ئنعموانزو ليخبل اك نين ونو
 ركذاعمرد_ةه يزن نمركذام ظف>ىلع صر-<ىأ * هئاشبرتلا ف عاضع يح فوقو

 رسذدقو ريظنلاةاعا رمنيميلا مكيف : ه:مهراهذ نمهق وخر هن هل عهد شل هدب قامىلءليختلا ص ردك

 ةلزتملاوهوردقلا نملادلارمسكو فاقلا نوكس (ردقتو) هتةرعاملانهبسانمريغوهوةوقلايزيميلا
 ىفهداقتعاب«امنايبلةدوقعملا (لوصقلاهذه) هردقىد>هثاوردقامو ىلاعت هلوةىفاكةعيفرلا
 (اهتدئاف مظعلعتو) اهب ىثاللا اهميظعت ىحاهمظعتىأ (اهر دق قح) سو هيلعىلا عت هللا ىلص هقح
 ىطغدامهل_صأوابتيزمواهقريش ىأ (اهرطخو) ىهظعدي وممهّللا دنعدب لاش وهداقتعا حا ماهنال

 ملسو هيل عىل اعتهتلا ىلص ىذلل)هداقتعا ( بام ل ه< نم ناذ) ركذالريعتساف ىمس ن1 ناهرلا دنع

 ا ا يت ا ات بل كت احح عندا

 اهسم.ك هللالوش رنءىلئاشاب

 ىباتلك ندموهتل و

 هاللداغ
 هرمسئث لك نع ناغدق
 اهسف

 مظعتلافهللاى و-باع

 هلإ

 طلةلارا ارومسدا وز

 اميؤ هيلعنار_بنلاو

 ماكحالا نء(هتمالهع مش

 امارحو أب ود_:موابجاو
 اوال الر اهز رك
 ىأ (هتمصع :و) احامصو

 1 ) هنم-صع نم 5

 بضغو ىذر نه هنالاح

 دض مجلارسك,(دجو
 انههيدا -ااو لزهملا

 (حرتو) مزحتاومزعلا
 ل اوقأالو رمل اتاك هناف

 هحزمنأك اذاناةد>الا

 نو-:الفيكف اقدح
 بحيف) اد_صدد_>

 بدا ىو رب(كيلع
 ىأ (هاقاتتنا) كل

 لسقو لواتشوذدخات
 هه هرد ص ةأك ثم نم ردصام

 نم تناك ةلاحىأىف

 ىأ (نيم-يلاب) هرعأ
 ل-ءقوءك ريلاب وأةوقلاب

 نيميلا نال ميلاديلا
 ند سح> لك ىلا د5

 لاقيامريظناذهو نيمثلا ءدللٌكسمملا يخبل ىأةمجعملاداضااب(نينضلاديهيلعد ثتو) بولطمزي زعلكاجب واني وب وغرع
 اهمتمظءعى>اهمظعتوأ|بتفرعمىق> ىأ (اهردة قت>لوصفلاهذه) فرعت ىأ اهمضولادلا كب( ردقو)ذجاوتلابهيلعاوضع

 اهردقواهتلرئم ىأ اهيناث نوكس كو نية>ةغب( اه رطخوا#تدئاف مظعملعاو)هردق ىت> هللاور دقامو ىلاععت هلوة ىف ني نعملاب لية [ك
 فرءبالو)القنو أالقع عنتيىأ(هيلعلي>:س وأز وح وأ ىذلل امل وح نمناف)ا ةدئاعو



 (هيلعىهامفالخ)ت ا ر وك ذملاىأ (اهذضعب ىفدةثعب ناز نمهيلاعىأنم وال ىو 7 و( نماءال) المن واص رثىأ(هماكحأ روص
 كإبيةهيلا فاضي نا) ىن ديال ىأ زوال -عىوربو(بحالا-ع) ىنلاىأ(ههزنيالو)تا روهثلاتايذقلا فراوصاا نه
 اهنوكسوءارلا مشب كردلاو ةةيمعلا:دهولاو اولادي د_ثآوءاهلا ضد( كردلا هود ىف طقس وز ياع سرتيام(ىر اال ثثيح نم

 ) راذلا نملفسالا) جردلادض

 انتر فوسهذةاللتعا
 ىق ناسالا ىتوتالذا
 لوةهنمو ة اوس |
 ىزروتلا لضفلا ىنأ

 اوههعواطواومطو رثو

 حرددىلعو ةلردىلاف

 تاحرد مف رارءالاف

 تاكردم_-4 رادعل و

 ىأ (ه.لطابلانطذا)
 هدا صلاهيلعىتلاب

 داقتعاو) مال.لاو.
 (ل_<هيلعزو<الام

 ءاسلا مذو ءايلا عقب

 ماللاديدشتب وردكي و
 (هبحاصن) لزندىأ

 (راوملاراد) هل_خديق

 راسخاو كالا ىأ

 ىأ(ام) ىنملا (اذهلو)
 ةدئازامل .ةوىذلارمالا

 ىأ( ممسوه-يلعىل 5

 نمةةثااو م رخاذخأ

 ىل_ء)ةققثلاةهح

 ن-هىأ (نَيساجرلا
 ىراخملا فمك راصنالا
 نيديسأاههليق هريغو

 رشد نيداسعو ريضحم
 | وهو الاءابأر نيذللا)

 ةلج(دحسملاو فكتعم

 ىفن كيل نمو ناص#:ىفو هن ةداز ىفن كيل نم ناهلاراعشاهيفواس هز انمىأ 2

 (اهضعب ىفدقتعي نانماال) ةمرحلاوزاوحلاو بوجولا نمهقح فروصتما كلا ىأ (هماكحأر وص
 اعههزنيالو) هداقةءاز وكالامم_ةحيىفدةةعيف(هيلعىهامفالخ) ماكخالا وأر وصأ|ضهد ىأ
 فاض؛نا) راظن هيذو مهضعب هءهرسفا ذك ز وحال ىأ بمالا_عخسنلا صعب قوكةحىف (زوال
 نء) ةرخ ”الاوايثدلا فدك الهلابدسن وكي رمأى عقيب ىأ (كلبيذ) هه ف صوب وهيلاس ني ىأ(هيلا
 واولاديدثاوءاهلامضد (ةوهىف طقسو) هيلعز وحامو تا موهقد ه٠ ءمدعل (ىردبالث يح

 || لزانااتاكرد نم (لغسالا) ىلاه.لزمياموهوءارلا نكست دقو نية>ةفب( كردلا) رثبلاك نيمعلاوه
 ىهوا علم نءزا انه ىهوةرخ "الا ىقىتلا :ج>راندارملاود_يعءالرانلا ففي رعتلا (رانلانم)

 هلوقب هللعا ذورك ذامس ل ةرخ ”الا ىف باةعلا دش أ هراقع نعةرابعوهو ىن-عملا |ذهباريثك لمعت ست

 ىناحرح سلام نظىأ لسوهيلعىلاعت هللا ىلص(هيلطابلا) هلوقلافاضهأ دةبمر دصموه (نطظذا)

 (ل) ملسوهيلعىلاءت هللا ىلص (هيلع) ال ةعواعرش (زوجالام) هبعزجلا د رطىلع(هداقنءاو) هقح
 (هبحاص) ل<ىأداقتعالاو نظا |نمركذامريمض هل ءافو مالالا دب دش وهل ههملاءاحاممكو ءايل امك

 ةدحوملاعتقي راومااو مج ىنعن راونلا ارادىفالاح لع حت ىأ ( راوبلاراد) داقتءالا كلذ س>اصىأ
 وهو اذهىلع هلءافهبحاصو هسينا" مضو هلوأ عش لكن اهربلا ط._ضواهئامسأ نمودو كالفاوه
 داقةعابوجووهرطخووهردق مظعنمعلك روك ذا (اذ-هو) كلذك هثباو ربالا معي الواض از ثاح

 لقسالا ملل اردلا قهداخ وهم>اصكل ني هقالخداةثعانا او ركذاعلسو هيا عىلاعت هبا ىلص ىنلا هيزثت

 خ_سناا ضعب ىفو (ماللاو ةالصل هيلع طاتحا) ركذاعهصيقنتدارأن ا رفكسلا نمهيلا ىدوتب ل
 هيلعذختا اذاهطاح نملاعتنا طا.تدالاو م هقاثيممهضقن امبق ىلاعت هلوقك ةدثازامو طاتحاام
 طايمحالا ىف غلابهرعأ ىف طاح_ساو طام>ا ساسالا ىفو ظةحلاوةناي_صلا ىف ةغلابلل لوعتسا مئاطئاح
 ىفىأ(الِلهابأر نيذالا نيلج رلا ىلع) انه ىنئالريغركذ نم ىلعةيشخربخلا باط ىف ىرحتل هريسة
 ىلاعت هللا ىذ رنيم 21 مأ(ةيفص عم) ةندلابودد سم ىعلا (دج لا ف فكتعم هدهو)ليللا ةماط

 هبارخامتنبا اهعيش اهعم ماقق تماق مث مل_سوهيل ءىلاعت هللا ىل_صهعمش دح::ة_باجتناكواع

 ىأ ىأر ل ءاف ن ملاح ةيغص عمو فاك ءمال هايأرب ىلع مهنا ل_.ةدج ىلا ىف هلوقواعرمءافها مصنأو
 ىقثيدحاو ل. ةأكى كتءملعافالدر وزن هنءاح دقو4_نيردملا ةةزا ضعبىف ةيقص عمهنوك لاح هادأر
 هك اسةل هه منيعوةحو غمد هه«نيس ةيعسنب بطخالا نب ىي>تنب ةيفص نءنيحيحدلا

 هيلعىلاعت هللا بصئنلاهلةةاماف ىدوبملا قيقحلا ىفأ نبات تناكو نون وأ ءاهو ةيدكت ::ثماهدعد
 ىلا ىأ(اهنا ام إو هيلعىلاعتهللا لص ننلا لاقف) ةري_سلا ىفاهتصقواهجو زتتملسأو لسو

 امهللاق _توهياعىلاعت هللا ىل هنأ ثيدحلا فو ةيدنجأالىتج وز (ةيغص) يم دحتتاهامي أر
 لو هيل عىلاعت هللا ىلص هلوق نما عمة هللا ناحبسالاةذةيغصا مما اله ىأامك-اسر ىلعاعرسأ ل 6

 اه 00000000000 تاهنآىدحاىأ(ةيغصاجامفلاقف)ءاباربقاعتم(ةيغصعم)ةضرعم
 تغلب اذا ىداهتدب ىلا اهبل ةيلاهعمماق مث ةعاسدعهت'دح:ةناض هر نمرخاوالا مس ءاا ىف هفاك-:عاىف هروزت تءاحدقو نم نموا

 مسو هيل عىلاعت هللا ىلد ىننلا نمامهئا ياما ىبدملا فاعرسأو سو < لعل عت هللا ىلص ىنلا ىلعا ول سفدارمصن|فهبارخ دج ملا داب

 ًالاقف ةيغصاهنا كريس ىف اعرسستالوا كي ثم ىلعانث[ىا كل سر ىلءامه لانا مهم ماللاوتالدلاه يلع ىلا ئحتس الثااماو

 ماقملا عبق نمهن ولي الاممالسأ ١ وهالصلاهيلعدي مسه ناا الذاامه كلذ هل وقنماحعل هللا ناحمس



 ىرف هلوةنمدارملاةداهْملا ىفوةيفحْلا سوا ولا ةقيضا اذ انملاىذ .دوقنب ,( مدلا ىردغ مدآن با نمىركن اظيثلانا امه ااقمث)

 قل ىربو قلي ىأ( فذ, ناش ىفاو)هفوج ل خدي ناالمدلا ىر< قو رعلا ف4سواسو ىرمستو هيلع طاش , هنأ مدلا ىرخ

 ةأماهغمدتي وربةم جت انظولر فكل امهيلع إسوهي ءاعللاعتهللا ىل-ض ص ىثدخ ىباط ا لات(اكل هتف )ارشةباو رىفو (ايشايكيولق

 معو ىتاعَش نالمق نيدلا ق>ىفأم طةحيصن |مماكع امومالعاىلارداق ةيدنجأ

 قاس لوافرعبلا مها ظذاحلا لاقدقو لسو هيلعىلا ءن هزلا ىلص هما قيلت الامهبانطاممناهنظارك ذام

 نيديسأ امون مهضهدمعزةدمعلا حرش قلاقىوونلاذيملت 0 راطعلا نيا ناالا ثب دما سنك نمئث

 ىرخ أ ق ودارف ءالاب راصنالا.٠ نمل جرءرص,اةىراخبلا ف نايغستياورف عقوو ريش نيدامعوريذح

 اًهدحانا ل ددعتلا مدع لصالارج> نيالاقو ةدةلاددعت لمت> هفراصنالا نمامهو

 ءالاتامدعب(اممل) سو هيلعىلاعت هللا ىلص (لاق مث) ةهفاشملا باط+ امهدحأ صتخافرخ اللاعبات ناك
 ها دلا ىر<# ) هنطابف هلهتسوسوب(مدآن با نمىرحي ناطيشلانا)

 سر هنايرح وءاسنلا لمشدك سنا مدآ نيايدارملاو هرخآ ىلا ناطيشلا ناانظ ىلاناظ: نا تقخىفا

 ََّش .ةعلمقو مهولشب لص , وسانلا قورع ف لوخدلا ىلءىلاعتهللاردقأ هناوهرهأظ ىلع هنا ليقمدلا

 (ايئاكبواك4) ْن اطيشلا عقووىباي ىأ(فدقي نا) لع( تنش+ىفاو) هلهموزلو هبهلاصت اةدشل

 تنذلا كلذىلعدر وة عل |نمايكب لحامعهيهللا كل ك1 عما فاست: ىأ(اكلبتف)ْ تلا نظلانم

 0 ه.هناوهبنظلا»و وس مم واقف قليفناظيشلاامهيوغيناامهماعملسوهيلغملاعت هللا ىله ىف

 4 ابيفرانلا لوحده. ناقحةسإ رقكوهو ماللاوةالصلا هيا هصرقن ىلا كلذاهبدوثيفةيدنجأ عم

 ف عملا جو رخ رحر زاوج هدفورت يك هرمغو ىراخمملا ىف ثد دحلاو كالفان مامهزةنباءامهمالعال ردامق

 كلذالا هلريخهيفال هريغدشر منام الل يمشي هناو مهتلا ل<# نمزا رتاللداشرالاو ةحا#دجملانم

 تخاف رعمىأ(ءذه) ىلاعت هللا+_رفلوثاا| ضايع( ىضاقلا لاق) ىدحتال ىتلادئاوغلا نم

 كم 2 ا)هنالخدقعا 0-0 !بونذلار راس نمهتمصع نمل سوه اعىلاعت هللا لص هيفهداةّعا

 ود(ه«ياعانملكد ةامذددا اوةىدحا) هدو ةةرعمكياع_ امل لادهاكام .ركم هللا كالعج ىأ (هللا

 ا ص ارتعاةيئاعدلاة للا نمامهندب اموأد“ ما هلهرمخ

 (هلوح م هدالالهاحلعل 0 انياعم ةطسامو مالسأ ١ رةالصلا مهياعءايدن :الاةمصعن امى ةقبأ تأ|

 ا ىقادا] ل اله٠ نمهفوخو هيلع قا شالا هلعلومهو* ا اذ_هنمهيلع ىذ < ىذلاوههنال

 جل و( ىرت) صئاقن لا نعم ا لاوةالصلام_ماعءايبنالا هيزختلةدوقعملالوصفلان نمىأ(اهنم

 ىلع لغلضف عجناربش/ علال اوضق نم) لاا ىلع ب وصنموهفاعيجىأ (ةلجابيثمالاكلانا)
 توكسلا ناو هن دايز ىعوةمجعمداضن وهو «:5 عمجلل ىدناذلو قوضقلا هئموا ةءعدعت ىذلارعالا

 (هنا)هانر رقامم(كلنابدقو)روم "الامهأن ماهمالهن ل مظع لهجوهواهر 1 دنه (ىلوأ)اهر ك ذنع

 كلدشرب(ك كلالها نمهاحنل ا اهيقنا ىهو(ماهانر كى |هدئاقال) هداةّمعاوهرك ذبجاو (نيعتم) رمأ

 جاتحىأ لوهجالءانبلاب(ر طضن )همدق ىدلاربغ(ةيئان ةدئاف)هبث(و)» هركذ ىذلا ةيقص ثيدح هيلا

 دعاوقلاف ىأ (هةفلالوصأ ىف) نيدلا تايرورضنم اهمال اديدش اجايتحا (اهاا)
 دعت ال لث اسم) ايياق ع رعي وسترتيىأ (اهياعىنت هلي :و) هدم لم م-عف ةيهققلا

 ا را ا ا ا ا ا ا م م ا ما

 امش

 ءاعااذهىفو ىبتناهءناكءلبيرعأ

 مواعءايننالا ةمصعملا

 ةقراقم نم مالسلا

 هذه)ءاشحفا اوعوسلا

 ىهو ةيلحاةدئاغلا ىأ
 ه-طايتح ان-هرك ذام

 مالسلاو ةالصلا هيلع
 ةيضقلاهذهىفنملج رلل

 ىلاعت (هللا ع رك ا(

 ادابملا نيب ةضرتعمة لج

 ىدحا) وهوربلاو
 هيلعانماك_:امدئاوق

 ةعلاسل (ل وصول اهله

 ةّودنلا بايرأ مسظعت نم
 اريزحت ةلاس ناو

 قيليالام مبدعي نانم

 لجال مههقانم مركب
 مهتمسصعب هتئاهج

 نم عننيوزوجيو

 (الهاج ل _علوز موتلاح
 معلا ب بئارت نع ىأ
 ىأ(هلهك معبال) الاف

 الهاحهن وكلي

 0 و
 1 اذا

0 4 

 ىو رب ومالسلا
 رك 1 ل 0

 نا) نلظ:ىأ(ىرب)
 لوضفنم)ة ل وأاتلمك ىأ(ةلج)هيفىو ربو(! يفمالكلا

 مهتمصعىمالكلاى أ (هناكل نابثسادةو) رك ذل رعتلا نم(ىلوأتوكسل ان اوأىورب(ناو) ناريخوهومدئا اوزوأ (ملعلا

 هدئافو) هلوقب هندب اك ماعلا اذهىفرخأدت اوف عم(اهانر ١ دى ةئاقإلا» السالا لهأ ىلعهتفرعم بح اوىأ(نيعتم)مالسلام رملع

 ةئد ردر غل ىهواجت رثكد (دعنتال)اهمعدغ رقنم(لئاسماهياع ىتم 6 ووهقفلا لوصأ ىف اهيلا) جاتك ىألوهحما ةغيصد ) رطضن ةيناث

 لئاسالا يلع ئدتةبس رقمانعمو دعبل | نمدعبسالىفاسملتلا ةيشاح فو ىحتدلاهرك ذدعتاليف



 رهظالا و هودعن:الل ومعمل والا ىلعهمفلان مودعلا| هرم دالة ريثك لثأ مدانعمو ددعلا نمل عت ددعسالىورو (هقفلانم)

 ل_ع#وىألوهلاةءيصب (صاختي و) ىدملاداسفلد_تنحصيالو طققلئاسملاوه هل ماعىفاثل | ىلعو ةقصدعننالو لئاسسموأ
 ةدئافلاىأ(ىهو) لثاملا نمىأ(اهنمهدعىف]ةهوصاوةنثفلاورشلا مهجييمت ىأ (ءاهققلا نأ ذخ سيغشت نماهب) الخلا
 باب وهو هلاءفأو) - مج و ا ىلصىنلالاوةأ ىقمك- 21)هريغومقعلا ل وص صأ ىقاسملا رطضملا
 (هقفلا وص[ ندريبك 00

 قدص ىلع 5

 رسكو (هرابخا ىقىنلا

 اهدك وأ ةزوخفا
 2-4 مل د د 5 أ(هغالب وز

 لعن :صميص#|ذ مه و9

 زو-<الهناو) ممعت

 قىأ (هم مةويسلا هيلع

50 
 ةقلانغا نم هدمصغو

 زارتسحا ( ادع هلاعذأ ف
 اوه أهعوقو نم

 يلحتادعباو نيسلا حب

 ىق) ابماكس ايان هلا

 ن-ه(رُد اةصلا عوقو

 همدعو اهرودصزاوح

 عتو) ءايدنالا ناسم

 هح سن ىو (فالخ
 لاثتماف) فالتخا
 دزسجع ىأ(لعفشلا

 ند رد
 مهلاعف[لاثتما ىلاريصملا
 مهراث آومهريس عابتاو

 لبكي رقالباةلطم

 ةعيدح وبأ هيل ابهذام

 باحر ثك أو كلامو
 الع نوك ناواردصمنوكي نا لهتحوهو طس وةخسن قوردصملاةعيصر (هناب طسد يفاشلا

 نءدبالو) امنءاهعرغتوايهيلعة علا رم لا ماكح أن نمريثكءاندبال 0 أ

 ىقليلقدعلا نملاعفناناالااهترثكل د_عتالىأهعورفوة-بعرشلا نيدلا لئاسم ىأ (هقفلا نم |
 نم) مل-بواوتده«نمجرخيىأ (ابصاختيو) دعتداكنالةثيدر غل ليتك هناال لامعتسالا
 ايان حايصا أو دز 1 ردزاتكمو غلا نقاش تغشأاان هلمع- 0 تيعشا

 ص .ةداعتعالاب ىاعشس لث م ءىقىأ(امءةد- عىف) غل ىو اهققلالاوقأىأ( اهقفلا اتخم)

 لاوقأ ىف كلا )اهيلارط_ضملاةدئاقلاىأ (ىهو )مه بو مال لاو ةالصلا مويلعءايدنالا ىلعز وك
 هلاوقأو هناه_صاوالم#. ل ىف ةدراولا هس مظعمى هىتاأ )هلآ ءكاو سو هماع ىلا هت هللا ىلص ىلا

 فصملا هلاوام كلذريغو ضرماوةحصلاو ىذرلاوسضغا| نمدهلاو 3 مج هبات ري هو هلاعفأو

 هيءاذتتالا سامو _توهيا ءىلاعت هللا ىل_ص هلاعفأ ىف لق سمباثك قامت نادجر ةماشق الو

 هنايحةساوا وي هرءادتقالا موز فاو ةلتخ اة ابجوةيداعرو هور ورضو دبعتوهاما م هناف بحي و

 ةيلبحلار ومالا ف ه.ىسأتلا بدن هناىلاىلازغااو ىفالق اما !سهذذ عب رشنلا هد_صقدنا لعبا هيف
 سب رط نمد يعل هباهذك عانتمالاو ةسحابالاو بدنا ةثالث ”لازكأ اهمهةناهجو اف ىقح ساىلالو

 هناللعن لو ممعىلاعت هللا ىذرةناحدلان هوأهنهصنبهمك>ل«:ملاميفدلك اًذهو ىرخأن مدعو>رو

 (هقفل ال وصأن م ريبك لصأو) هناش( مظعباب وهو) ملت وهيل عىلاعت هللا ىل_ك هيام مغ هو ص+ ند

 ساس ىلءامنم .موإ عج ىأ(هثان 1 ؛نمدالو) ٍهياععرشلا ماك>نهريثكءانُت 1.الةمهملاهل-ءاوةوأ

 4 غاديامىأ (هغالب وهرابخا ىف _سوهيلعهللا ىل دهقدص لع) ع رقم هنا ىهواويأا عج ربةدعاقو

 هنع هللا ةمصعلهب رنعءدغلت أميقىأ(هيف وهسلاهيأع ز دوحالهنا او)هداش 21 وهن اد ثعد نمو هئممال

 ىةفااغان ةةمصع ١ ىلع( )4 هنبر مالا ماع همم لس أ سوهماعىلا عت هللا ىلص هنوكل هتافانل

 (مهفالثخا) نيل نوك د ( تسكت و )هدا: ةءاالودم اعوزاوجمهوتالق( دعه ءهرداصلا( هلاعفأ

 ىلاعت هللا ىل_صهنماميسالمال_فاودالصأ م ريلعم جاك ءايدنالا نم( رث ةاغصلا ع وك :ةوف) هرادةمىلع

 هرودصد رد ةهعابت اىأ(لعغلالاثتما) فالاةة تو وءاهقعقلان ب( فالخ د مل ,وهيلع

 تنك هنايب زركدونيب ولقنىأ( طس ]دقو تهاذا اءاهةفرثك أهيلعو !-وهيلغىل اعن هللا ىلصه:م

 اوك اريخهللا مهازح منال ب انكل ا ذهىف مالاكلا(ةيلوطنالفإ هلو صأوهةفلا ىعن( معلا كلذ

 لئاسلا تيمنا (ىتملاو)هريغ ريغو ىذاقلاىأ(5 1 > ا مماا امك ةلاثهدئافو) انههنداعالة حاحال و 0

 هللا ىل ص ىنلل) 48 وو هتنسنب (فاضأ ن همك) هماكحأو ممثل اءاماع ندة-ع لا روهالا ن ء

 وأاحرص (اهبهفصوو) هيلع عنتمي وأ ب حتوأز وكت ىت ءاا( روم“ الاهذهن مام .ثمسوهياع لاقت

 إ عقوام) ف رعنملا و) فاصوالا نم / ياععنلئاموز زوءعامف رع 1نذ) اضع : وأ راك اكيص

 اجالا

 مسه مرثاغ | عوقوىف مهفالتخا هيفروك ذملا ني دلا فلوصالا لعىأ ( لعل اًكلذ بك ىف) لعغل الاثتما نايبحرمشو ىأالو هم

 (هين) مالكلاىأ (لوطنالف)ةداعلا ىذتععم_طلاعفأ نودةدو دهم مهلا هذألاثتما ىف مهفالت_+ هيف روك ذااهققلالوصأ !ءوآ

 هرعسغ وأ ناك ايضان(م احناابيلا جات ةم ةئااق دعا وو )كلذءاقيتسا ن مكالانهاعءافتك ا دبباكس ل وطنالىأ ه,قخسن ىف قو

 ارؤمالا هذه ن هايش سو هياعىلاعت هللا لص الا ىلا تس: ىأف اضأ نهي ةةثداحلاهتلث.نعلئاسلاج تيحنىأ(ىةلاو)

 قوام )هنمهع و و ىأ(عيلع عنتوامو) هلعت هلىأ( زو<امف رعبا نذلاهلي .صقت ىلا سامع عئاعو ز 2-2 وأهل بام أ( مهفصو



 ةيمزعت وهيلعىدامشي ىأ (ممصت ) لاح ىأ ىلع ىأ( ف فيكزف وال“ الالى وفا ةنالا عطوم فرع: لو ىأ (فالخاو ةب .ةعاجالا

 ما ءادو هال مسا ههالكو مك دقو 5 4 دعم 1 5 ىود# !ااماوءاعلا مد (ايتقلاىف) مزعيو

 هد فواز اوحو ا مالسلاو مالصلا ممم ملعمأيدت الامأىف ىأ(كلذىفاو علاىف) هم 0 مزعل وأ

 قهلع صقنو ى#“ 3: .ةعلا هر ىقأامعتقت هدو ىو» هلو ا اوال ةأس وماةلاو ىوتقلا

 ةهرلدملا مم وم اء ءامنذ :الا و- نق( هل هلائامل ه) لذ ااه ول ةءلابإ- عل ! و(ىردنن نمو هريخك كا ءضألا

 (ىرت-# >2 نااماف) ءامث 5: ءاك>هيلعمدقي ىد> مهل (حدموأ)م مل( صقن هيف)همكحوأ او 5 ىقمالسلاو

 كاع مادقالا هوءءار ىلا نملاعمذا ارت>الاوةمد رعلاستك ىررةماهانعموةزمحلارمسكباما

 قال_خالاس 55 ىفكلذ نم ا موعةعا> انين و وهذ ؛ وررضلان ءهيق هأسءهالا+مربغ نم

 ىءعت قس أاو عم !اوكلذل ق>بمريغوهو هل ةوهرفكم ىف وأ < ناب( م ارح سم مده سىلع)

 عئاصلا هيف اعالاةبقلا ل هأ نمادحأ رفك_:الديدضعلا دئاقعلا ىف لاق# (هيبنت ) + تصلاو ةقارالا
 وأاعطقه جلع عد عراك :اوأةرورضلابنيدلان مل- ءامراكا اوةومنلاراكت اول رس ةنعو ا

 ثنا لعاو 0 كال د نام هد لأ سو 0 نارع اك : سدأو عدت مهنل* فار قاوورخ الت

 ةيفنحلا تك ىفع-ةوامنا ىثكرزلانءالقن جاهمملا حرش ىفلاقىمث مف ارجح نيب اهلا ىدلاو
 لوصالا قل اغاهر كل :م.ي رخأتمنمنوءرو:لاك ةريثك اغلاب ريفكسشلا نممهاواتفو
 نااهاثاق ىلعفاخي هنالممموانماهارب نماهرذحيلفد|,ةجالا لهأ نم وسلة مهدئاقعو ةفين-ىلأ
 5 رازم ءأا ىو“ ءلاقو ىرت :ارقك د قف قدرعا 1 نه ملسوهيلعىل عت هللا ىلص هلوقىف لد

 هقول وبتااو شد وخم الكلْذو اذكواذكب ري_فكع 1 نمىواتقلا قاملاق هنا اس )| صعد نع ىف

 لب مال_ءالال_هأر فك ومارخلاو ل ىلاعت هّللاءانمأ بعلي نا اثاحو لطايماللك
 مال_علا كلام اللك صن نمد_أ مامالاد | متجا ه- ءلاىدأامومانالا د سن ءتباثلا قمتاالانولوَش ١
 صنئامالا نولوةيالم هنا ءانةعا هلاقأ 1 :نال مح عا ذهو ىبتنا ماظعلا ل-رلاديس ثيدحوأ

 ناب باو ا ىلءعضارت_ءاوهوأعيمعلا ثيدحناوأ نآرقلان نمليلدىلا ادنئسممهمه ذم ماما هيلع
 هقفلا سن ؟ قاما لد رنتلاو ثءدحتلاىفالا ل. واثلا نمهلُمم صا :الهنابدرد,ةلاو فد وختلاهيذوصقملا

 سدللا نمهيذاس هل ثماون :عصوالقو اوعلا ىتحسانلا م-اعتوم ار-ءلاولاللا نايدلةعوضوملا
 ىخالذم رح ع2 ءضل ! وأ )هيفا ص8 مه 5 ع 0 كل دنالك ىنلا فوقح نم( انت طقسإ وأ

 د لع ىدامعملازب ودحمك حل 0 ىلاعت هللا ىلص هأ ىعارمام رتدعارعأ ىأ (ىلسو هيلعىلاعتهللا ىلص

 م-ييلع٠أيإ 5 :الا نمهري_غو لسوهيلعلاعت هللا ىلصاميدنا بني نا طز ودئالقهب ىو .اءالامدوكتو

 5 نمر هاضارا ىذلاو هواهدعد ودونلال مق ووسو ادع مهتم صعىاني ارمأم ال_كلاوهالصلا

 هادا مييلعةكت اللا ةمصعنأ بف ع رشيلاعتهللاهجحر فدصملانا مثرمإك لودصالا ل هأو لا

 3 قواذهى د رطى ىرحأ م ىأ ىف ىنعم »أب ءلا(اذهليدس و)لا ةقصوصنلا هنتدروأك مالسلاو

 فاتخادتام) مال ١ وةالصلا م-ميلعءايدت الاةمصعنم ا ذا ةراشا اذهو أ ,نودباذه ليدسو

 ءاماعراكأ ىأ )ع ءامسلعلاةاوزدئاق 2 ءلا ىف نيدلا لوصأ ءام !ءىأ (لوصالا) با[ ىأ (بايرا ١

 ةالصلا ميياع كل اللاةمصعى)مهمالعأن هقيةحتلال هأىأ(نيققحماو) مهبىدتقملاع رشلا

 وهاوهسغف فدا هلا ناررح ىف مهام مه نورتي هل نولعفيالو مهره نو محال .مالماللاو

 هيب اوصلاوح_.هعلاو محمزال

 يا ا سا اكلم عج( ةكتاللاةمصعىفلوقلا) ريرك *«(ىفرصف)#!

فر ١ 1 :(هيقعا اجالا
ك) كايتو 2 زاودهبف :(فف فر ال قو 

 مزج ىأ(ممصي في

 هلع ىذ لاىأ(كلذف)

 هللاع و أر وكو 5

 هةبأ الك ىلا عقراذا

 امره ىردب :نبأن 5)
 ىتفملاوأمكاحناىأ ( هلا
 هيلعوقحىف ىأ / 5

 (صقن )مال اوهالصلا

 ى>(ح دموأ)ن ءطىأ

0 0 

0 
 ملم م 5 كفسىلع)

 0 اىأ(ما ٍَح

 طقس 1 د ةقاعحتسا

 اتياثارعأ ىأ (اقح
 55 همرح عدد ضل وز

 ىلا حقو

 4 0 ىلاعت هللا ىلص )

 ثريح نملك بيف ) جلس 9

 نمعسبقأ ىاثااو ملعبال
 هل رعك س> ومهناللوالا

 لياس او لمامك هريغأو

 مالكلا هركذامىأ(اذه
 مييلعءايدت دثالاةمصع ىف

 وأةدئاز (ام) مالا
 ل ةخادق] ةلوصوم

 ىأ (لوصالابابرا

 ءاملعلاةعأو ئدلا لوصأ

 (نيقتحاو)نيدهتخا نمألا

 نيد : دخأو نم رسغملا نم

 كل هلل ةوسصع ة)

 مهنا دمتعملاو ن سرر ءملا

 ىقنيلسرلاوءايدنالاك

 ق ةقلاخما نع ع مهيزلت

 هللا ح تاول_ص نيدلا رمأ

 نيعجأ ميل عهمالس 05

 رع يلم ةولاجع تالا يلا اهتكح يل لعد هزه هئد 0 ءلءالم هلصأ الم عج( ةكسئالا ا ةمصءعىلوقلا ىف) «(لصق)#

 تندم لأ لح ؟ءاسملا ينذعتدقو عج مثترخاهةلاسرلا ىهوةكولالا نملإإ م



 (ئيململا:ءأق فاد ]مهبردنعمهردقى ْنولْضاف ىأ حشمت مذ (ءالضؤ) نول ماك( نوةموم ماك ةكئالاا نا ىلءنومل لا م-أ) أ
 مك-)نيلسرملاوءايدنالا ىلا نيب رقما ةكناللا نمىأ(م.ممنيلسرملاكحنا ممم ىلع)ةللاءامظءوةمالاءاملعنم

 0 110 نيوةمىأ(ءاوسنييبنلا
 مظعتو(ةمصعلا ىف)
 (مةمصعانركذام) ة مرا

 ىأ(ه-:م)نييدنلا ىأ

 لو-ةلا قوه-لانم
 لع-ْةلاىف غيلبتلاو
 ةكئالملالسرىأ (مهناو)
 ءايدنالا قوقح ىف)
 مهرعأام(مييلا غيلبتلاو

 لكشلا ىلعةرداقةقيطا ماس مهما حمحصلاو مهتقيقح ىفاوغلتخاو ةكئالم ىلعهعج لياد, تمل مث
 دحاو سنج مهنا ىلا بهذ نملافالخ عيحصلا ىلع ممم نملا سدلو هلم اذه سدل عالاك مهلك -ث ىفو
 نااند_:ع ةم_صعلا ىناودلا لال لاتةمصعلا ىنعمو مالاكلا مدقتو ريسفتلا ىثاوح فهاندبدقو
 ةخ_سقو(نومسلساقفتا)ىهتنار وجفلا عنةةكلمةفتالقلادنعواتذمويقىلاعتهللا نحال
 ن آرقلا ىف ىلاعت هّللامهف_صواكههئارشو هل سروهتلاب( نونموم ةك_ثالملا نا ىلع) نومل لا عسجأ
 منا ىلع)ةيمال_ءالائل ا ءاملع نم(نيم لسملاة أ ىقفتاو) لج مظعمردقوذ ىأ (ءالضف
 اعم_ههيزنتو (ةم_صعلاىف) منو واسم ىأ (ءاوس) مهةرشدلا نم(نييدنلا مكحمونم نيلسرملا
 هس

 راحلاو هلوصقت مدت امر ئاةصلاورثابكلا نم( هنممهتمصعانرك ذاب؟) مهردق فرش هنعنوهرتي ءاسنالا هد ا 1

 لسر مو:مةكْئالملا ىدحاولالاقالسرةكسثاللا نم ىظصبهللاىلاعتهنلالاتةمصعلابىاعممرو رخو 3 / 8 01 4
 مه-ضعب ل_ثرالر مهلك مهضعدلاقو لسرريغ مهنمو لئارزءول هئاكيمو لوقا رسأو له ئاربجك 3 2 0 ١

 روهكملاوهو ىدحاولا هلاقاميق عب ىدصملاوةظفملاو لي ريجك سانلاىلامهضعب ومهم ضءبل و 7 0 0
 تايكاغلاحاو رأاهناىلااو .هذ ,وتاوةةسالغلاك إسدلةكئالملاركسنا نمناىلاةراشاهمالك ىفو 0 0 '
 صوختنلاو مالكلاتالوطموةمكلا بتكىفل صفاك ةيناحور لوةعالةلاعفةيحاهنا مهوقلافوقعو 0 0 0
 نممال_كاوةالصلا مويلع (ءايدنالا قوة-ىف) ةكاللا لسرىأ(مهناو) فالك ةدهاش ةينآرقلا لاذ 0 0

 00 ]1 هك نالاعتهثامه ماامنف/مييلا حلمتلاو) ةونسم وىلاع هللا نت هظاشاولا تدح 0
 دولا نمم_هلاهوغلبي نا ىلاعت هللا مهرمأ اميث(موم تحي مولاو | هوندب ياها هيا ناكل 0 ىداعملا نممهعيجة مص

 ”تيياصلا نايبو ملا ماكحالا خيلبت ىف(ممالا عممالسلاو ةالصلا مهيلعءايدثالاك) مهعم مها

 اوفاتخاو) هنءباوجال ىدصت نلافالنايبلا نءىغرهاظو هوب رشللا عابطلا ىفإك ىعاودو:وهش

 ١ ولدم_ساىأ(ا وحدحاو

 كة قوك_ءالا هو

 ةفئاطلا ىإت حّتحاو
 (ةفئاط تيهذفإا همدغو مدقتامةمصعلا فمه نوواسممهلدةكئاللانمىأ(مهمنياسرملابغفأ] مع د

 قام ىلاعتهللانالاهعيج( ىداسعملانمإ مهري غو لسرلا نم( موعيجةمصعملا) نيدلاةْعأن م 0 10 1

 || وأ ىلوالاو ةقرغلا ىأت جتح ا ةخن ىقواهعيج نممهتمصعل(اوجتحاو)ا-4ةيعادالو ةوهث موف 3 ا

 || لامةئالدب وأمهرااميفىأض فالعين ىلعبوصنم(مهرأاممتا نوصعنال لوق)ك تانك ا(ب) | ده لام فيا( هه م
 ||| ىلعفريخاتالو صيقنت ريغ نمهلعشب نورداس ىأ هن( نورؤيامنولعقي و) هرمأى أى اسعت هللامتسا نم أأ] 01 0 0
 ١ هن'الاهل_هىقل_ءادالو ل_قهدعب واولابفطعلاوديك انوهقهرهاظ ىلع لجناو سنءانوهاذه 0 ! و) ىذم 2

 ' مهودادش طالغ ةكتالمابيلع هوك ىقهل_ءةرانلا هز ىل_ءدئاعهنالموم-علانمءاعدل 00

 0000 ا 1 نمر يقرا ملا مد ظل كف فاشكلا قرسقدبو ر شعل ||| 0: نونو
 قالو مهري غني ومدي قرسقلام ا ا نود و اها رتلاورتاكالا

 || فودوملا فذح هيفواومأاميسحهريةاءادعت.ال (مولغمماةمدهلالامامو هلوقب و) هيقام
 ماما ةالصلا فوفصك افوةصن وعدا ولاىأ(ن روفاصلا نحلاناو) 50 رذوأ أر ثعموأ انمدحأام ىأ نول ةاثثيالو و رورام
 نوحبملان>:لاناو) ليق مكانه هلدج والهالصلا ىفانمادقأن يفاصا|يهريسقتوهيانرعأ ألو انل نمعملا | ليي 007. هلوقيو) هنمايقلا ن-ع
 نودباعلا ند صالاءانعم لق وهنأشت قبلي الاعهسبي و ىلاعت ساس دق:لن 1 زاللاىأ ةكئالملارش ءمىأ (انمامو

 دع د اقدرو نوب رمااةكسئال-لاىأ (هد-نعنموهلوقبو) انفوقصك افوق_صم_هناثيدحلا فد 2 (مولعم ماعم هلالا) دحأ

 ظ الو) . هللنوهزنملا ىأ (نوحبسملانح:ئااناو) نوققاو س رعلالو>نوةاحناوأةالصلا ىفانمادةأ (نوفاصلا ا ٠ نتجاوز ا هجلا 1 ورب ور مت د و و م و روبل
 ظ |وطاعت (هيدابعن عن وربك. ةسال) هريخأ د ثممو هوتلرتهودناكمهيدنع ىأ (هدنع نمو هلوق د)نوكرشاه



 ىأةخىفاك نورتعيالرالاو ليللانوحّت_تىأ(ةن؟الا)امقاقت نوعطةنالو نومعثيالونو غبالىأ(نو رح سالو)
 ىأ (هب ”الا) هتعاطد نور خش لب ( هتدابع نءنورعكةسال) ن ون رقمىأ (كب رد-:ءئيذلانا هلوقب و) نول الو نوعطةنال

 (مارك) _هفصو ىفىلاعتو راب"( هلوقب و)هرمالعو ثلا عو طل اين والذي وهمكحت نوداقني وأ ةةيةح نودحسا هلوهنودمشا و
 مو  حوالاىأ(هسهالو)ءاضر ماةمىف نيغيطمءايقنا ىأ (ةررنإ هللا ىلع نيمركمئأ

 وهورئاش عجورف_بهقص(ةررب مارك هلوةو) هتدايعت مهذ كاع (هب ”الاهيدابعن عنو ريكةدال

 هعمجفربلاامأو هر أملا عيطملاوهو راب عجة ررعلاو ةكشالللا نمنوبتاكلا ما اركلامهو بتاكلا
 الاورب_غىفوأ طوقا حوالا ف نآرقلا سمبالهدار لانا ىلعاذه(نورهوطملاالاه-س4ال هلوقو) راربا
 نمهس«نازوكالهناب مدقدقو ةبرشدلا ق العلا وةينامشملاتار ودكلا نمنورهطملاةكئالملا
 ىلعهيفدهاشالو ىهنلا ىنهءىقنوهةمهرعك ةساجال ةرفكسلاهسالوأ ث دحملا نمرهطت نمالا سانا
 ةرخ"الا ىف ماتم هلالا نعمل سلا نمدحأ ن مام هناب رمسفذأ موملعم ماقم هلال انمامو هلوق قدها شال هناك اذه
 ىقهموعملاراشأ دقو هيف ضصخالذاةكشالا | ل_سر ىلعهيفدهاشالهنااض؛أ ل يقدقو ةمايقلاموب وأ
 ةكئاللا ق>ىف ةدراولاة-بن آرقلا صو_نااىأ(تايعمسلا نه) انعم وهام (هودو) ف اشكلا

 ة:سوأب اثك نمع راشلا نمعومسموهاموأ هنول«عبهرمارمهو لوةااسنوقَم_ساليىلاعت هلوقك
 اكصو_ص*ىأ(صوصخ)ةمصعلارعأ نمرك ٍذامىأ(اذهناىلا)ءاملعلا نم(ةفئاط تمهذو)
 م-هنوبرةملاو مهريغنود ةكتاللا نمىأ(م+ممنيبرقملاو نيل_سرلل) خسنلا صعبىف عقو
 ةلديمهئاكو # دجسو عوكرم موب رك« ىلعوأدشنأو اهفيفةوءارلادب دمت, نوب وركلا
 ىلع مهزي_صارأمهتوقل هءاوهسةنوةىأق الاب ركوهل اعياد ىععب ركن مهل صاوأ ف اقل انم

 رابخالال_هأاهرك ذءاي-ئاناوجت<او) ىلاعت هان ممهفوخُةد-ثلي ركللان م وهوأةداسعلا ]|
 ىأ (اهيقهجولا نممنو) مضلا ىلع ءانيلاب( دعب )ةخسن ىف و( ىلاعت هلا ءاش نا اهرك دن نحن ريسافتلاو

. 
. ٠. -. 

 ىأ(موباهتهن رد مه«يجةمصءباو_كلاو) فورعملاهج ولا ن مراعم_بم ىدرااهح وما لوقلا

 مهرذق ىأ (مهرادقمل يلج نع) مهماقموه(مهتلزئمو موتر نم) هنم ل غسأ ىلا لاعزاكم نلت
 هيلعزنوردةءالوم_(لءلاذز والواهريغصو أهريبكب ونذلا ع. مج نع نومودعممهفليلحلا

 ةففخم ةزمهلا عاقب (نأ ىلا )اريثك ىن-هملااذ_مبقلطتةراشالاو لاه ىأ (راشأ انخويش صعد تدأرو)
 ليق(مهتمصع ىف مالكلاىلا) هلةجاحالىأ ماللا ىن_عمدابلا ليق(هيقفلابةجاحال)هنا ىأةليقثلا نم
 ريغم موكل هنا لوقو ثيذ حل اونآرقلا ف صوصنلان مم ع>لطمو مهقحىقرمتشاودرواةءاقتك |

 مهلاعفأو مهلاوةالنوعبتماناقمال_او ةالصلا مهيلعءايدنالا ف الخ موبءادتقالاب مون ملوانل نييثرع
 مويه اونو مهرماوأ ل اثتما ب < ىت>م-_مبقو"والاهداقتعاو مهتمصع ةفرعم نمد. الذ مهب نوردسقم

 ىطقليلدبالاهيةماكةيال لك ثمرمأ هنال عي ىف مالكلا نع فاك ايي هنادارأاسغاليقو مدلل
 (ءايسنالاةمصعىف مالكلاك) مزالةكالملاةمصعىف ىأ (كلذىف مالكلاَن لوقا اناو) هيفةدئافال هناال
 ةثالثلا (دئاوفلانم) ءايدنالا ةمصعى مالكدللام كلذ ىف مالاكللن ا ةخسن ىفو مالا مهيلع

 طولا آرقلاوأ ظوملا

 ند نور مطعما كنزا ' 4 / اك ردنءنيذلانا هلوةب ولا مباورعأ ىتلاةدايعلا نمنول يو نوبعتيالىأ(هن” الانو رسح:سالو)
 سانجاو بوذلا ساندأ

 ئأ (هوحتو) بويعلا
 نورا را دا لا
 ناتكلا نم( تال
 (ةفئاطتءهذو ةنلاو

 (اذهناىلا)ءاملعلا نم
 ةيضقةنمرك ذام ىأ
 هةلاغامدعوةمصعلا

 (نيلسرلل صوصخ)
 ىأ(م- ْمْم) نمير قملاو
 او>ة<حاو) ةكتالملانم

 ل_هأاه يك ذءايمأب

 ( كا راخلا
 امر هلقنام ىلع ةدتعملا

 رابحالاو ناسهرلا نع
 ءاشنا اهرك دن ندغو)
 دعنىأ( د_عن ىلا هتهنلا

 ىأ(هجولا نيمنو) كلذ
 كلانه(اهيف) هح وألا

 ىأ(ىلاعت هللا ءاشنا)
 ند اهدا : هدارأ

 هللادجحر ىقاشلالاقام

 ىلاعت

 اثالناوناك تئشاذ
 نكي ملاشانا اشتملامو

 ىققناملاك نومضموشو
 ل”ست7ل77للل 27222757 2220707707س7س مم ممم مس مو مس ص مم سس سصا فلخاو فاسلا هيلع

 ىأ(مهباصن هيزنتو) ةيصعملا سن جنم ةكثالما ىأ ( مهغيجةمصعباو صلاو) نك لاش: ملامو ناك هللا هاشام ثي دحما ىف تدثاس#
 (مهرادقمل يلج نعمهتازنهو) متر نمىو ربو(مهتتر نم طدغام عيج نع) مهب ردنع(عييفرلا) مهردقومومصنمةحاسةثربت

 ىمالكلاىلا) هلأ (هيقفلابةجاحالإ ناشلا ىنعبهنا ىأ ن ىلا لامةحسن ىفو( ناي راشأ انخووش ضعب تءأرو)مهتج ردى يجو
 (مااكالام) دئاوغلا ةرثك نم مارا ىأ(كلذيف مالك لنا لوق أ انأو) موتدتر مو موتلاح لي صفن نع توكسلا هلو ل. (مبتمصع
 دئاوقلا نممايدنالا ةمضفيف مالكلاك ةخنيفو



 ىلءانءالطا مزعل (لاعفالاو لاوتالا ىف مالاك-!|ةدئافىوس)دئاوغلا نم عاونأ ىلعةلهتكملا لوصقلا نم مدقت اميث(اهانركذ ىأا)
 نمابيقموتمصعتاب'| ىلا ىعادالف أب م وعابتاب ني لكمات_بلانا عمال مهلاو> أ فرءذاماوال دعم لعقو لوق نءممءردصنام

 مهتمصعنايبىفةروك ذمري-غىأ(انههةطقاس) مهلاعفأو مهلاوقأ ىف مالكسلاةدئاف ىأ (ىهف) اوهسوأ ادع ايف مهب ىوامالام قرا
 مهسنجةمصعبج وبلبةكثالاادارثا عيج أ (مهعيج ةمصعسج ولن مد جتحااخ) اذه تفر عاذافابيا انج ايا مدعل
 ةيملعللا ههفرمص عنمةلالدب ن ايمجعانامسا قار علاه رق لب |بالزت ناكل مامهو(تورامو توراهةصق)موضعب ىلع قداصلا
 ةكئالملانا نمرابحالا نع( نب ريسغملاةلةنورابخالا لهأ) امهتصقىف ىأ (اههث)هركذامو ىأ ةدقىلءفطء(رك ذامو) ةمجعللو
 ىف ماك ول لاق ةمظعد مهتفرعملقأ امءالوهب راد رع نبأ نعناسمالا بعشىف ى وبلا هاوراك ىلاعت هلام مايصعب مدآ ىنب تريع
 ىلا اطهافامهور اةخافنيكلم كنا اوراتخاف لات سد_ةنوكدمك ع.سن نواذهن وكي فيك اولاقىفومةيصقا مهحخالم

 باذعوأايندلا ب اذعار اّمخاام ىلاعت هّلالاقفةي_سءملااعقاو ىت_>امصءافةأرماتلثمومد [ىنبتاو شام يفتبكرو ضرالا
 ىلاعتهللامرك ( ىلع نع)امهريغو ديج نيد معو هيوهارنب ق>سان عىأ ( ىورامو) 102 ايندلاناذعا رامح فهر "الآ

 000 000205527050555 2 2277 2 ا ل ا و وو 21 ا أبع ناو هس
 اونوكي لولقمهمالل_برلاةبسسنك ل_سرللمهتد_سنوهل_تروهللا نيب طئاشو مهنا (اهانرك ذىلا) 7 0 2
 ىقمالاكلاةدئافىو_س)نذاقرفالنانل كلذ ىرسب وهو غلب ابل _سرأل قوثولا لدن نئموصعم ف) 0 / ٍ
 ق>قىأ(انه طقاسىوث)م-فاعفأو ل_سرلالاوةأ قاهرك ذىااةدئاقلاىأ (لاعفالاو لاوقالا 72 ى ) 1

 ءايدنالاك اهيمهعابت ابن يفاكم نسل مهلاعفأو مهلاوقأ ىلءانعالطا مدها ماللاوةالصلا م يلع ةكئالملا ا ن**تورامو
 منهن جتحاامخ) قدي الامورط مدعلاو «_الوادمع اهيفمبتمصعل ىادالف مال اوهالصلا مهيلع 2 0

 ناملعامه(تورامو تور اهة-هق) طقفمهتمل_ترلاةمصعب وجو لاتو (مهعيجهمصعتش 0 9 اما 1 7

 رك ذامو)افرمصترهاوترهلان منيب رعاناكولو ةمجعا او ةيملعلل فرصلا نم ناعونملباسبن نيكسلا 5 5 1 ا و
 هلوقل فاضمةينكو بناك لثملقان عج(ةلقنو) خيراتلاءاملغو( رابخالا لهأ) ةصقلا ىأ(اهيذ 0 ك ًّ : 3
 لعقب نورمسعملاهل-هنو ةخسن قو ىدةك نود م>حصملا نهىل_ةذلا ىلعدمتعا نهىأ( نب رسقملا] - مم لك داراف

 ال-غفامىلءامهماةعوةأرملاةبحب(امهئالتباو امهربخ ىف سامع نباو ىلع نعىورامو) لعافو ام ا
 هبل-عو هدقتعا نمرحسلا ناو سائالةنتفرحسلا نم عقواموالومقو ادر هيفام عماسي رقدعم ف ساك 1 ذأ نادي رأى نأ
 لدن كات ىراد رو ءاتو دل هماعت نااار نإ يرق دق | نا اس يد كاع
 هيف عقي ريا نمرشلا فرعبالنذ  هيقودلن كل رشللالرشلا تفرع |ةعناف ى دعت امل ل
 لأ باطخ( ل_ءاف) هليسعفت ل_عاذه سل ليذلا ليو مالك رحاسلا ل-ةىفو هسيف ءاهةسغللو وأ متكماال تلاقف
 هذهنا) ق-الكتيادبب (هللا ل_هرك أ)ه ل-ءالبلااط مالكلا اذهىلعفقأو لكما ماع دم“ ادرج

 نيثدا نمهيد_تعب نع (ىثاجمو رإ) تو رامو تو راهةصتققهروك كل (راسخالا 57 9 ١

 | ا فام تالودم نع تلا تحاول تع انآ (عتجالل | تري سالت مد ١ )هلأ للا 1 نعال تيا ءدعص مدع_ص 2 1
 سلو سايعنيا نعمتاح ىلأ نبا ىورواسك وكىلاعت هربااهخ .ةعامسلا ىلا تراطفه.تماكتقدارااهاملعق هينا مله
 مدآ ىبدوهش م5 لعج وصرالا ف نوم هن الث مكنما و راشخا مهل ل فكن وصعل ص ,رالا لهأامب راب ا ولت انندلاءامسةكثالمزا

 اهادارأو امزنمايتافاهاب وهفءاسنلا نسحأن مةأرماام.تنافنانثا طبهف ل ,قافدحاو م-.:ملاقتسسأف ابنذاوفرتةيالنا اورمأو
 اذاتلا ةملكلابفارعسخاتلاقو ادجس مثال_:5 مئاب رشغاب رمش: نأألا ايبافاهنثولا جس وأهراحنب اال ةبواهرجناب رشب تح ثباف
 نيبامهريخ# سن ردال .ةودوادني نا ميلسأ+هيأ !ل_سرافةرهزلا ىهو ةرجتخ_هتراطفاهاربخاةءام لاىلااعرطاهامتلق

 نذ مهلاناحما ىأ سانا هدف ةر>سلاب و درك ذاعامه راصخا نمىورام ىأ (امهثالثباو)ديدخا طايسس ناب رضي ناسوكتمارات

 ال او مقسالئثابنمو رب رابخأل اهذهناهرباكم ركأ معاف) رفكلم رى ودم هوياعأ وأ همنحت نمو رقك هلحا دقتعم هر لهتو همأعت

 - ليج ندع لاوو ريكب لأ نبا ىذانث دحلان مدن سم ىف ل شح نبدأ مامالا أو راماذ_هلكش نكمل مهراب [ىلع د مدعنالو



 نءرع نب هللأ د .ءلوم مث ؟أن نعرددج ْن ىموم نعد جن ريهز انريكي ىأ نبا ىن , كح لاوةمنش ىلأ نم ١ ريكي ونأانت 20 522

 ضرالاىلا ىلاعو راس 0 .هأال ماللاوةالصلا ه-يلعمدآ نا لو : لو هيل عىل عادلا ىلصهنلا نذ عمسْنأر ع نها دبع

 ٌّئ ,راولاقنو هل ءنالام !ءأىالاقشلل سدو لدم مست ن وءامدلا كس واهيقد سف سعد نم اية لعحت أبر ىأةكسش المات لاق

 ا . راولاو نالمعت فمك رظنيل ضرالا ىلا هم طرب ىت>ةك# الملا نمزيكلهاوماهةكلت اللل ىلاعت لاقمدآ 2 :, نمكل عوطأ ند

 ءذماماكت ىتد هللا اوالّيلاةفاهفقناهالاسف اهءاذ.رشدلا نحن مةأرعا ةرهزلا امه تل مو صرالا ىلا | ط.هاقتو راموت وراه

 اذهالتةى> هللاوالتلاةفاهفناهالاسةهل هد ىضب تءجر مامون عتبهذت ةأدبأهب كرشنال هلباوالالا و لارشالا ن مةماكلا

 اركسفاب رشفرة#لاهذهاب رشت ى> هللاوالت ل اقذاه-ةناهالاسف هل مكر جن حدقب تعجر مث تمهذغا دمأ هلة قنالهللاوالالاف ىحلا
 اقركسىت>ءامتلعةدقوالا ىلءءامتبأامايشامتكرتامهتلاوتأرملا تلاقاقافأ اما كارشالا ةماكب اماكبو ىصا التقوا يل ءاعةوذ
 نب رب_هزوةئسلاةعالا هل رخأ هع هلأ .ثرعك ىلأن با ىو ى- مناع :دلاباذعار ام+افةرخ ”الاباذعوأم دلاب | ذعنيبارنخ5

 سارهبام د[ ن ءخيرز 1 [ىورر تسد كراتملج | ن2 ما ىورودجأهقثووةتسلا ست كلا باح اضيأ لج رخادجأ

 ريك انمريهز نعئميماشلالاقدج أن عمرشالا ىورو رخآ اريهز ماشلا له[ هنعىور ىذلار يهز ناكل اق دج[ ءىراخملا ىورو
 ىد_:ءاذهس لو عوضوم+ كا *دحن أك خ ميسا اذه انا ذح نعىراخماات تلاسللعا!ىفق ىذهرتاا لاقو

 ىةجرت هلو ىلحا لاو همّشااو ءلقاونوكي نأ جني خسيشلا اذهلوق 2-20 عز اذه عض. لءم>نبدجأن اكو لاود# نب ريهرب

 جئانامأو ةاَعْدلا قنايحونأه رك ذوه->جامنياودوادونأ هلج رخأ د ةفريمج نب ىمومامأو أ مما هرك دي وربك انما و ركذدقونازيم ا

 ةروسري_فقتى كالا لردك سى شد نت : اردقو ىاحلا لاق ب باوصه+ و ىلعت اودىلاثت دما تل

 ا 0 الص خا امرأ | ىىهذلاهبقعتيملو هج _.هحورخأ قلاقو سام عنا قد رط نه«ىكر وش هلل

 7 نم ةبللا 0 امس ىأس ايةلابةخ سف ىفو ( سايب :( طبل سىأ(ذدخوب ايش 3 امهتصقهنمضتامىأ(وهسدلو

 5 0 ايفنه-قضوخلاى عد الف ةعمقلا كر داخألاو تان" الا٠ نهدر وام هريغ ىلع س أ ةلادبقىر
 أو رعاسعت هل ظواح

 الادغت فاخ ركام ل-هانمىف ىط وسلا هل عير كالو ف دطَص كرد - هيقدرت لهنا َنَمَدرَك اذ ىذلا اًذهوانا و

 ةافمو بر رلا هللا ىذر رعنما نعد د:-مىفاماممةريشك قرط نهدر وهنايءاقشلا ثيذاحأ رخت ؤءافصلا

 تلقالهأالو اهباءحرماللاوالتاةتعاطد_ةلاقمثالتلقءار ملا كعلط لاقةرمع نيا عمت لاق عق ةاننع ع حلاص نهب واعمنع

 ةلري_صف مكب رات لاو ةكتالل انا مسوهيلعىلاعت هللا ىلص هلال وسر نمتءمسامالاتلقاملاق 3 عطاسمكتهلا نآددس

 الرثقتو راتوخوززاهار رادخافمك:منيكاماو راتخاف لاك ا :دصعأم مهماكماذ كولاولاة +, .ةاعو مهتياعبادقىفالاقمذآ ى - ىلع

 متاحوأ هفعضوةعاج ومرشالاو ةعرزوأهنعىورلاتم هلوطد ثا كح 4 ةرهزلا افلا 7 .ةأراتءاقتوم هنغلا ام-يلعىلاف

 هارثايك ثد دحلان ا الو ى- هتنا هنافو ىهذلا جرخأ مث ة هعدب سلدوادنيدينسْنيس< |ىناسنلا لاقو كاد ؛ نكي مدوادونأ لاقو

 قييبلا بعشورب ر رح ن يارب راسعل :ونامح نبا نيتك ردع ادن كرش دس مجالا 34 ةرطددعتل هللا قت بات لصأ لاف وذ ةومواعو هرم

 ىلءنءافوتومو | أمن دلا لأن يالايندلا مذ ىفءادردلا ىفأ باور نموالوط ءم_هريغوايندلا لأن يالّتابوةعلاو دمج نيد _بعدنسمو

 ا داوصا ابا وخلافاهتحصل ملعلاديفت ف ةرطة_صقلاهذ4ل دق :وهحيحت ل_يئاساردوعسمنباو رعنزبانعو راك سامع نباو

 ارا يا ماش كتل يمقن نير رجلا تنبات قكم الما ةقص نعاح رخدقناذهوماركسلاةك- الايض يف ملال

 مهاعاول بج نيتغ اطلان ملك وةيصعألاوةاخ نيطأي كثاناك ةعاطالاوةلخةك الما نا قيفو ةلاىلوهللاو قيقحتلاوةم ضقلاق

 بقائااو ةيولعلابتا رمان متبرع ةيناطي كلا توعنلاو ةيكلللا اه_صلا٠ نم بكرم ن وج ءذكي :انالادارؤا امأو ةيلد اقلانم

 را كلا نم رحبلا نب خ خز ريلاكناسنالافم-معلزنتنيطايشلائاشن ىلا لام نمو م-معى :رثةكئالماراوطا ىلا لامن ةةيلقسلا

 انو.نذي موقبهللا ءاح اومن :دب لولدر و دفلك -ل!تاقص نم هللام لول لب امو لا 1تافصولالكل ات وعن نمد ماجن ير هلا نم

 هلا هيصعملام تمر و صتنءا_دثالا نا نيش دانه نءهورات- بلاو الا وراقغلاور وفغلاتءنىلاءايام-هرفغيف نو رفغتسف

 ةلسعلا لعاو نيعجأ مهياعهمال و هللا تاولص ةك ”الملال سر نمل ضف أرشدلا ل سر ناد ةتعملا ىف دماعمانا عمةكالملا فال

 5 ول ايش) رامخالا ن نه«ل-ةنامىأ(وهسلو) ةسسرمولعو هلرممكعك ةرىفةبرمهاوحأ تعقوةبكرعم_ميفةوهشلا نوك عممهنا

 رابتعالا ماقمىراث الا نمىأ(سايقب ٠



 ةثهيلع علطا||مىلا بهذ لك: (هاتعم ىف نو رسعملا فلتخا) ةرقبلاة روس ىأ(نآرقلا ف امهمصقربخ نمىأ (هنمىذلاوز

 هذهو) هركذبانهلوطنالفقايساميف(هرك ذنسإك ف للا نمريثك )هاذعم ؤىأ(ه-فموضعلافامركسنأو) هانبمة هج نم

 دوهشلاب اب رآنمهتكئالموهثلاءايدن أ ىلع(مهئارتفاودوويلا سكن م) هيف 28 تورمسةملااهدروأ ىتاا(رابخالا

 تت حتت ىإ
 نم مهريغوايندلا لأن ب اوهدن_.مىفدمجنياو رب رسنباو قممبأ اوناب>نباءاور واعوذرمامبمهىحلاعت (تائ"الالوأ) هدوم

 ناهربلا ىئاو-ىفاذكو همحضر لع ااديغت اهرط لنا ىراخبلا حرش فرجح نبا لاقو :تديعيراو (مهئارتفا نمل طرأ ف ىأ

 طبهأاللوقي لسوهياعىلاعت هلا لصدعم.هنأاممعىلاعت هللا ىذررعنبا نعادنسمدركذو ىاحما كلذي) دوهيلا بذكى أ

 نمل عوطأنحنانب راولاقو هن" الااهيقدسفي نمأريق لع [ هك الملا تلاق ضرالا ىلا مدآ ىلاعت هللا مهريقكتو نامملسىلع

 ام-4تاثماناطءهافتو راقوكو راهانب راولات ص الان اطير نيكاءامل هىلاعت هللا لاس قف مدآ ىب

 رشلان م ةملكلاهذ_مباماكتت ى>هللاوالت لذ اهسفن نعاهادوا رؤرشدلا نمةن>ةأرعاةرهزلا

 ةرماهادوار الالاف ىصلا اد هالته ىد>التلاةفاهادوارقهلمدتافراحن باب تنأو تيهذفا باف

 امهريخف ىصلا الئقور فكل اة ءاكباماك::|ركسوءابر ف هابرشت ىحال تلة فرجن سدقبتتافىرخأ
 .[|| مضدهرهزلاو ضرالاو ءامسا|نيب|ةلعفا.:دلاب ا ذعاراتخافةرخ ”الا ب ادعو ايندلا» داذعْنيي ىل اعتدنا

 ديهانلاق.و فق وديهاناةيسرافلابا4 لاقي وامي ف هنمعنامالو نملا ميكتوءاسملا عتةوىازلا

 اهىفاريخأ امهتلاقةرهزلا ناو سانلا نيب نايكحيامهزنأاحمعىلاةتهتلا ىذر سابع نبا ةباود ىفو

 جدقوابكوكتخ_فءامسلاىلاتراطفءابااهاملعو مظعالا هبا م.ابالاقءام_سلاىلاه.نآدعصت

 ىأاوعتشاو هلوقىق(هابأ

 نايل اواتتامدوسلا
 0 6 تتنك ىأ

 تناك ىلا ةذوع-كااو

 نام.لسك]«ىلعاهأر قت

 هدذهع وهكلمنم زقىأ

 نطايتخملا نا كلذو

 عمسلا نوقرتست اوناك
 هلوق (و) اتي رط نير ش عوافي: تغلبت لقت مف يلات ىف ثيدحا اذه قرط طويل الالكلا يس
 هعشدشا مهدهن اتلاف هه ريدقت لاو سبا وج(نآ رقلاةف) ةصقاا وره 2 ذنمىأ(هنمىذلا) و 0 00 ذاكأ

 ىلعز.طام_كااول ةاماوءشاو ىلاعت هلوقىقنآرقلا ىف اهركذ قلوةناخ مل سو هيلعىلا «ت هللا ىلص اهديك 7
 نيكلملا ىلع لزن[امورحسلا سانلا نوملعب اور فك نيطامشلا نك-لوناميلسر فك اموناميلستل« 3

 هلوقبباحاف هن "الارفكت الفة نتف نحناماالوقي ىتد_>[نمناملعباموتو راموتو راه لباس
 هانعمىفىأ(هسيفمهض»بلاقامركناف) ةن"الامذه قركذام ىن_عمىأ (ءانعمو نورسسفملا فاتخخا
 ةلوقنمن رسغملا ضعياهركذىتلا( رابخالاهذهو) انهدرك ذأ ةجاحالق (هركذن اك ىفلسلا نمرعثك (
 م-ميلعهةكئالموىلاعت هن'ءايدنأ ىلعموبذك ىأ(م-هئارتفاو) تايليئارسالا ف (دوبيلاس 2< نم

 م-هريقكتو ناميلس ل ءكلذب مهئارتقا نمت 1 0 الوأف) هاكح ىأ ( هللا هصقايك ) مال. اوةالصا |

 انامل هرقكامو هلوقي ىلاعت هللاددر ىذا رفك لا ىلاهتدسن ىأ هأنا
 ةلجتما ىأ (توطنادقو)

 6 عجة لههم نيعون ونا حمل :وةمجعملا نيش ١ مضن(ةميظع منش ىلعهصقل ازوره تودحاو

 نال ىلعت اين رينو ارحساومتك مهناهنايبى اراك كالذوه>ئابق عاشأ ادا هيلع عنش نمةعثاشةديبق

 اسموأر-ةي تكلا

 ى-هذمز و كلذأ دقو

 ملعت نحل نا اولاق

 نرلو_ةءاوناكو تيغاا
 هلماموناهياس ا ءاذه

 هل رخساموهنالا هكلم

 ريطلاو سنالاو نكلا
 الث هكلم عزف ناميلسىلصمتحتاهونفدو مال لاوةالدلاهيلعنام.لسرب زوايحخرب نب فصآ || مفك امو هنالاحيرلاو
 بتاكاوضفرو ةلغسلاامياعلبقأو م هءاحاصاهركنافءذه ككللماا اولاقواهوج رخت_ءاتام || للان ةداهش -
 ررخ ىأ(رب_غنغاهو) هنمىل اعت هللا هأريذ ركل مالسل اوهالصأ اهيلعزامداس اويسنو مهئايدنأ اعفدو دوويال انند 3و

 7 5 6 نمناميلسه,ت ثوبا
 ٠ .٠

 يبتكاذا ريح لا ةيهنالهبر ونهيفوهني زوهتحاذ اةدحوم امهم بنت ههعورمح نمانسحارب رق

 فدكبام) توراموتوراهةصققروك ذملا (كلذف) هنيدنل هتك ىعل ماهياه-يقفرمكلاب

 ةيلييختو ةينكمةراعتساهسيفوهنف ىلا نايدب هلك ثاوهسل لب زيامىأ(تالاكشالاهذ_هءاطغ
 هتكربوهنمسيمدارأناىأ (هتلاءاث نا) سل ءاطغلاو هلا زلال ف تكا !هراعت_ءاناتح رصموأ

7777 277 

 هيلمعلاو رجلا داقتعا

 اورغل نيا عسل نكلو

 سانلا نوملعب مهني ودنو

 ىأةدد_ثةدحومرسكو ةلههم ع ّتفو نون ضن (ربكت نك ) هيبنتلل(اهوةميظع) حئابق ىأن وذلا فو ةمحعملا من( :ثىلع)

 ىلاعت هللا نا)اهباقت ليني واهباجح عفربامىأ (تالاك الا هذهءاطغ ف سكي ام)تا رابعلا ن ملول (كلذ ىق) نس



 حأسئنالاىلان ايوسمىأ(نايسئاوأ) ١ )حيدما 0 دمزالا عام هب( ناك ا امهىلهتورامرت وراه الوأ)ا وفلمخاف ىأ (فاشخأف

 لزرع امودنآ ىف( ن :_كالاندارملا) توراموتو راه ىأ(امهلهو)نياجرةر وصب الاك د و نيكل اماناك اهناب عملا نكميونايمدآ
 قت اىلاةرتاو ءااوءأ ارقلا ىفاك اهمال حتي (ن كامتعا ا المأ) حم ءصضلا وهون كلما ىلع

 ذا امههنف الخال ىنعمالو رحسلاامهياعلزن[ لباب اناكامهوةداشةءار ةقاكاه رم ؟(ن مكس اموأ)ةرمشهلاو ةعيسلاهاز أ هلأ اهيلع

 ممم امْمب عما نكعهناىلعةرتاوتملاةءارغلا مواقنالريتعملا ريخلاةذاشلاةباو رلا
 722221 ا ا ا 1 ا م ميس 2

 ىلع هعد_2: ىجشة-ةيقحلانايبنالامهذحوامهتقمقحىف ىأ (تورامو توراهىفالوأ فلم اف)

 همهجو ف الد + الرب عت وهولاؤسلا اذه اودى ىأماللا عاقب (ناك- [ما مهله) امفاوحأ أس

 لاس امو هلوةةق(نيك- اناندا رالامه لهو دار د ن< اف الخ سنالاىلا ةمسن(نادناوأ)

 ةعبسلاةءارقىهو مالا عشب نب كا رقلا ل هوالمأ) هنمالدبانو كينان" الا ىف نيك املا ىلع

 امو هلوقىفاملهو) أر اكةراغف رضا نسما ن كلوت تم هذا :ءارزق نهر هر كب ( نيك-اموأ)
 ىقن :لاد_صراعالان هك ةانرعغىأ 6 ء>وموأ ةمأ دحا وافعل هوتف(ونكلل

 ا رذو رو يمر مل ل را دل وهوةفو صوموأ ةلوصوم | ذهىلعءىهذ

 ةكئاللانمامهتوكوردام 1اهنالةءاصالااههجرو هدار وكن نييس || ههنوك مزاب :رسكسل | ةءارق ىلعو

 امهتردقل ارشدااةروصت | روضتف ا دكا ىقمدقت يك سا دلانيب ككاو ضرالل طوملايىلا هن هللا ..هرعأ

 امهنابلت اد اوهحمري_غانههداربأوهم اعلوعمال عما |لامتحالاو اظغللا هاالد نمديعد لكدْدلا ىلع

 انمار اخ !أقو أرما نا اهمعىلا هن هللا ىدر4-ثئاعهبو رشد دحر هاا :,لدتسارم كلاب نيكسأم

 د ءانلزنأ امىقامتناك ن اق مانرعغ هن جاد >ح:>الأو اًضأقداسلالامث>الا هم ةوامبياجرب نيةلعمنملجر

 لد توران تو راهو رحل ْئثنمكلملا ىلع لزني لو رفكي لى أ ناميل رقك |مىلعافوطعم ناك
 ءايدنالا ىلعهورتفاام.ةىلاعت هللا مهعلدوويلا ىلعدر وهو ضارتعا أتي امو صعد لدي نيطايشلا نم

 اذاوةيف انريغامنوك ىفأب دحأ نمهلوقو ةقوصومرأةلوصو م ىهذ ذالاوةكالااو ماللاوتالدلا موماع
 ىف لصفةمكلذ ف مالاك- !| ورهاظريغ هيلعىنعملا ناو نيرمسقملا نمدح أ هرك ديمهناحارمشلا ضعدلاو

 ةلماعمم ةلماعو مهالت اىأ(نيكللاب سال |نحتماىلاعتهللانا) لوي 6 رسقملا رثكاف)* ريسافملا

 هئييشو) اه ة(رحشلا ملعمأ) املي رتاق علال عع كلامك شن نيكل او مهل عظر ى> مهرمالة بغا

 اًممع ركز اوت :هيدسهتالهغلاءمارعك هل-عجو ماللا ىلع ميلاد عمد ؛هلعةحسن قو(رقكهملعناو

 هك رنزهو)ال الحاعاجاما رحوهامداقتعالا رعك )هل اقتعمم لمع و(مماعتن رام او ثيغلا

 ها زعوكلامسهذ مادهوانمومريصتالرحاهك رثدر> عر ءاكلاذاهنا ا ىلع نموت ءوهو مادىأ(نمآ

 وهوهدنعقيدنْرلاكناتثسالو لقي رفاك امهدنعوهق لمن> نيدج | اندم سيلا دمج مشى ف نصملا

 اداصق ل25 هرحس ل: ةنافهتب ون لمقتو لقب الفرقك-ل | ىذ2 هب امديف نك لنا ةريبك فال دنع
 لكحو زع(هللالات) املام لءادو فالخهي:ةرعزاشأ ريغ ل_ذعوةرافك-ا اوديدلا همزما ليقو هدذع

 ىذتتقي تار عبس هرركم «ناىو رى> حدغلا د رطىلءهلامحوةناف (رفكتالفةنتق نحن فا)

 هناق هزع_هن ”الىأه:هناميالا س1 سهقاعي ىلاعت هللا نا لام حال هي قليل دالهنا نمىورامو رقكهنا

 0 ا ا ل للا

 امش م. )

 ةروصىلعلزنامهلدأىف ناكاما ه4
 كن ا ندلكلف

0 

 لدعم (لزئاوىلاعت

 ناملعإامو) نيكلملا
 امهف(ةيئاندحأ نم

 رقكام ىلءاقطعنوكمذ

 الوناميلسرقك اموىأ
 ىأآنمكتلملا لعل

 نافل اك هو لءرب-ج
 تالا عور علا ةرح
 امهنال ىلع لزنأر حسا
 هللا مهد رةناملسملا

 ةثباث ىأ( ةبج وموأ) هن

 ىلع ةقوطعم ةاوصوم

 عيتفل ا وردا
 طبل ودج ارامي دارا
 هيدارب وأرامسع داير

 1 هدتمىودقأ عون

 وأامغأامم-منوماعنو [||
 لاقاول هام ىلع ةقوطعم
 ناكامامهو ىواضيمل ١

 ءالتبارحسلا ماعتلالزنأ
 نيه نتن

 ةرجعملان يب وهني ارييعو
 فالتخالا اذهتفرعاذاو

 كلن سام -ءاف اعاجا

 رثك اه)اليصغت ف نصملا
 ىلاعت هللانا نب رسسملا

 ناو) هنبيعت ماقمف (هنبيدتور حلا ملعتل)مالالا حتمي (نيكسلملاب سانلا نما
 ,نوكينا دعب الو رقكي لو هناا ىلعم ادىأةزمهادع(نمآك رثنهورقك هماعت نذرقك )هل عدخ ىف وهملعت ىأ (هملع

 ري يفشل :-ىلأ دنع رفك رحسلا لامعتسا نا لعاو رقكلاف ع وقولا نمنءآىأ مياارسكو هز مهلا

 ىلاعت هللا لاق) ثي> هنالك ااةءالالوةقالطاديؤنب هن" الارهاظو رفكلا مجوبامرحسلا ىف نك, ملو هزاوجد ةةعبملاذارئابكسلا نم
 راك اوفيوذتىأ(راذا ١: ميباعت) ءربخ أ دتبم(مل سانلا| مهىيلعتو رفكت الك ةنتقن 2اقاالوقي ىددحأ نم نايلع ناهس



 تنسوفىأ (هحوزوعءر انسب ف ؛فرغي هنافإ“ هلع الأ 1 لعق الدخ قو( اول ءقئالا همم كنج ماعلناضاطا :ءاح نا نالوةي ىأ)

 هلوقىلل-- ءآذب كب , لد ال دوو هيطاعت :لزع هللأ 4: دحي رثأه سقت هلرح سلا فا ولق زو ثنلاو ضغبلا هدنعهللاداكيأب ؛امهتدي ىلإ رفحال

 ليعقتلاب 5 نهلممحم ]5 نماولم مال هسا ىو 0 اا دع *الو) هللا نذاب الار ٠ نهب نيراضن م هامو ىلاعت

 هياعوهام ىلع" ثلا نان وعو

 اذكوىأ(اذكب)ةلمهملا
 او رفكن الفرح هناف)
 ريس شل(! 1_هىلعف

 (ةعاط نيكساملالعف)
 أم-هفرصتو) ةبمشالب
 لزنأ اع (هنارتأ ا ميق

 (ةيصعك سدل) اههاع

 ىأةيصعمةخ-_سقو

 هزه ىأ (ىهو) ةغلاذت

 (ة.ةنامهريسغا)ةلاحلا

 ىورو] هن «ءوءالثباىأ
 هللاد.ع وهو(بهونبأ

 عملا ىرصملا به: نبا

 3 دلاخ نع) مد

 ىيجتلا (نار 12 قأ

 ةمق رفا ىداق ىدنوتلا

 ةعاجوةورعنعىورب
 دعس دن ثدللاهنعو

 5 ع هيقد قول دع 9

 هلفتعك ذهنا) -

 امهناوتوراموتوراه
 مسانلاىأ(ناملعي

 لا ةفرحسلا)ةخسنف
 اذهنء امههزرنن نك

 هنال ارسل ١ ملعت نعءعىأ

 نءىوربوةريبكوأر غك
 أر-ةف) ةديقنلا هله

 ىل_غلز:أامو مهضعب
 نا ىل-_ءءانب(نيكلملإ

 تورامو -وراهو ةلوصومام

 ةاكان ؛ أول. ل وو امامه ردعس هه ك4 ٠ الع ىلا املا هلو هذمو 5

 نمم-طفد ووراذت :اوهك كد :ماورذ<ودوذ را 1 ملرومل ابا قانا رادتما عب اوحوهولوالا

 ىأ(لعفتال) أمم (هملعت باظ:ءاحن 1 0 اا ىعب(نالوقيىأ ءاوقب ,لهحض وش هلا و

 نمامالقىف هيقلم اعل هال دا بسوهىأ(ه دو رو ءرملا نت ؛فرفب ؛هناق) اولعف الذ + سن قودهملعت ل

 هندارا وهربد - ةيىأ هلا نذانالا دن نههبنيراضن مهامز 7 ”الاامهدحأةر 0 ||

 ل "ارسلان ا لعرولا لاو هتردكدلهصخ ااوكالذ ريغ تاربت 7 ه] ردع تل أو

 هل رثأالهناو لطاب ل هنا لةوهدنعىلاعت هللا اهدحوأةصاخ د ءامشالا ضءلعفوأ ماك | صدت

 ءاملاندل يلا نم لع نادك اوايح:نالو) ىرزاملا هلاتك عي-صلاو هلوالاونيجوزلا ىإ رقترمغ

 ىورو وغدا تع :ااوهنو هلا نما مولعه ىلا ةر>_بأ|للو>اور شان الة حلا

 لوالاىلء م- هرثك 4 ءاعوهام فالخ ىلعأو ء نطوهو. ل-.خءللان مةمدعملاءاتكاب اولا

 ةالادد هلدعب (اورقك: زاد) رئانالفدو رغم [ىأ (رحلسلاب)ةيدس 5 ّ لان هيدعت ديرك و

 (نيكا 1العف) هيث عوقولا نمسانلار اذنالهميلعتوهتديدت :ناىأ( اذهىلءذ) ءانبب اك هيلا دومرارقك

 امهفرصتو) ركدملاع ىهملا نمهيئاسل(هع اط)هلعاف رفكوهررمض ناب وهنعام مدعي رحسشلا ّق

 ةمصعم د_ءىلءاج لد _س ) ص عك سد ل هلاحن ايي 0 امأام.ف 0

 اليمن هنابه سقت قرأ احري_ةوهامالعتاسءاهريد- هن لاوس هنعباو> - وهو ةكستالا |ضع

 ىهر) عونمريغهقح وهف كارو ءاموذراختتسساز 006 ات اماكب ماكي ىذلا ! ظءاولاو ىةلاك

 ىرصملاس هوني هللا 3- معمامالاو ه(بهو نبا ىورو) هلال اب هكل تت 1 ,(ةناك 5 امهربغأ

 ةنسقوت اما د# وة 0 لاى حلا( نار ع ىفأن ب ادلاخنء ( هجرت تهل: و

 هلع رك ذدنا) ري سقت هلوهوعدلا ب تن ادة موهوووقنو وَ ا راح هل جرشأو نيث الدو ةعساوث ع

 نءامههزنت نكلاق:) ايل باطا نم (رح_باانأ + ءاعامجا)ر "2 ذ/ (وتوراموتو راه

 (نيكلملا ىلع لزن أ امو) ملاعت هلودر هاظا ىلافعمنابهلاقاملا در (مهضعبأر رع كاماعت ىأ(اذه

 هلاميعم (دلاخ لاذ) مالالا صتقب ر وهلا ةءأ رق ىل عود ةارصوهامنا نمرهاذلا |ىلعءانيامستحاهن" الا

 ىعمافناو هلبادارمهمهأ امسسدلهنأو هلاواراك-_:اوهولوع- ءااوأ لعاقللع ءانملاب( ام ما ل 3

 11 رغم ىأ (هتلالج ىلع دلاخاذ_عف) ىلاعتهللاءاشن عار ناىتامسو اها واتلا مهرهاشنام ريدغ

 ملعتن 2 0 املا ىأ (امههرن) ثي كك خلاوري فالي(« ءاعو)هدنءدها ثهرضاح ل اك هبروش

 0 انلللر اذن هجيلعت امد هرمأ ىلاعت هللا نال (ههب لع: ىفاو-فزوذاما٠ 5 اهرمعر 1 ذاةىذلارد تلا

 انس :نا) اضرأ خسنلا صعد ىف عقو اكطرش * ىرعع (ةاعإ مشل عن 18 «م هاك امه-هةهحىق هيصعم ساأو

 لع دئاخريختريسفت ف طع/(ءالتب او ىلاعت هللا ن نءناحتما هناو)ر وذ للان ده ةا«هاماعرق 5( رفك هنأ

 م-هراذنالهميلعتب رمأ هنك-او لانك ةيقانددنع ى هواه مل ءرح سلا لازنال* ثمة احا ةلوصوأ ام

 ه رز 0

 ةيفانامنوك ىلعع اني (اهيملع لرمي ) هناهانعمل زن :أامو هلوقبهيلعهدروأ ا د ياسا لدي

 قام4نوذاما هنا هريغركذدق ىذلا رح سلا ملعت نعامههزن )هتفر ءمدراكو ىأ(ه / ءاعوز هرم 'ةعىأ (هئاالج ىلءدلاخ ا ذهق)

 هيلعسترتبالوروظحم هيف سدلوهقلكرابتخا ىأ (ءالتب او ىلاعتهللان ناح:ها) اههرعأ ىأ( هناور ةكهنا اند نا ةطبرمشب هج عل

 لانه ىالخحلا عفت ريف الذ دض ىلع ىفانل او نار و هاما منا ىلع ههرعأ ىل وح تدثملا ناد . مجا نكب دروذق



 ثلث ىةروك ذملا) م م صلاة ذج_لا نم( رقكلاو) رز برشوانّرلاو سهلا ل25 نم( ىداعملارثابكن عامه هرغنال فيكسف)
 ةوهكلاس يك رثرابنعة يكل هامساس ل ءذني>اهفاحاذل < ثوحلا كشالا عئدانمدقد 110 ا رامدالا

 (ةيفانامز ادد ربلزني ,لدلاخ لوقو)ةيضراءلا لاو>الا فالك ةءلصالا مهتامج ىلء هن 0 :الملا ى> ىف مالك-لاوأ 5 هب رشدلا

 هلوقىل_ءاقط عة ,انامزر|س أع نيالاعمت دلاخلوق ىلع( مالك - ااريدقت + ّىم ملاق)4:ءدناو رىأ(سابعنبالوةودو) هانمدقايك

 مسعو  رحشاب) رفك امنامدلسن ا ىلاعت و هناحمسس هللا ىأ (دب ريناميلسرقك امو ىلاعت
 يسمو

 هلوأدلاخ ع عجراطمودا ذرعا الى .كةىلا ع هللا نمءالعب | هنا نمد وهراضمنممهربذتو

 (رثاب ا: نء)نيك-لملان د هش , الف دك ىأهري- غو ماكل دن: نوذلابعو ءلدع .مهنأ لوم يمل 1

 (رابب مالا: قةروك داء وةورفكلا لك ماك- ءلاي(رهكلاو)انزلاو سن !|لثقو رض !بريشك

 هميلعتو رسلان عام_4دلاخهيزتت نملعناذهنماههيبزتتاس رئماناصقو هتعمساكاهو و رىتلا

 (امهياع لرني لإ هنع ىلاعت هللا هر فنصملا هل ة:ىذلا(دلاخلوةو) والا قد رطاابر وك داطر تلا

 ناز“ ءالذ هلو#ي ( د ربا نيكلملا ىلع لزنأ امو كودف اعاد عنا لرهجللا بج ةنقشتاو ا

 ىناكلوةبوهودلاخىدكةاهب وأ ممءىلاعت هنا ىذر(سايعءنيالوقوهوةيقاثت الاهدهى(ام

 صعب لدب نبطا ثلانملد؛تورامو- و راهو لم ؟اهيمولت ريد نيكللايدارملانا حورشلا صعب

 ق(ىم «لاق) هلق رعاك نيد ل- 2| ءنرمسةلاروهجدن لقي مللوقلا اره ومدن ادففلا :اهريغو

 فوطعمهناوة_ءفانامتناكاذادلاخو سام عنباد_:ع(مالاك- !اريدقتو) 4 هج رتتملهب لةوهريسقا

 (ميلعوا طايشلا ه«ةاعدو ةاىذلارح_لابدب رب ( سوم عدلا ىلصمنلا ىن(نامولسرفك امو) هلوق ىلع

 راو لا هلل صأال نعي عوذصمىنل“ دع لءّمعم س اسالا ف لاقهيلاهتحسن فت يذكو هترتفا ىأ

 (دوهبلاكلذىفمهعبتاف)  الاعتفا لمت قاف”الانم د: ذأ لكن فرعدقبئارغ
 44ه تركت 2 نا اولاودةامءام اعتهذوتاماماةهيسركت < ردسا| سك تن دنيطامشلانا لقاك

 دوملات ناقد 5 الزنا !ةارساس ناك ن اميل سنا أولا |[ 25 نتكلا أاود> و وه اماورق>ذاذك

 نادهيق 5ناكل ردك دخسد ريمج نبأ نءىريطلاو اوراكمذ اب ,ذكت ىأمهيذكتبةن" الات ارثفرحاس ها

 همك ىذا لءلاوها ذهاولاهواوتج رختسا تاما ءافاوتنتدورح بلاستك تد 5 ىهنيطايشلا

 اذهاولاذ هءاونونعو ناثكلا! هباوهت :نوناميلسمتا>كاكاخاو نمو ادا 0 ََنَع
 ىلع ىل اعتمّيبا هازناىذلا لعلاز وك رئاحتن مدوأدنب ناميلسث اللا ىقريدصلاا رب نب فصآ هيشك ع

 نمئثىأ(نيكاملا لعل زنأام) هلوق( و) سانلا ىلعر ةكلاورحسلابتك اورق متانعهافخافناميلس
 مدقناك (ليئاك يمول ريج) ناكلا ا ىأ(امهىكم لاف)#غ رىضلوقوهوةيفانامالز ا. اذهو ردسلا

 هيلع نأم ءاسىلءاوعدأ(ك زام ماع ءارتث |[ةهم ٍلعتو رحساابالرثاهوغاىأ( هع ىحنا ام ياعدووملا عدا)

 (كلذىف) مهبذكنيبىأ (هللاموبذك اف)هيلعءارتقاهن لعورحلادةتعارحاشهنا(مال_كاوةالصلا

 (اورقك زىلاطب !بارضا(نيطاي_ثلان نكءاو هلوقب) نام | ءل-ثاك مو اريك هومسناةهلك

 امورحلاس اذ :لانوملعي) نيذلامهوهني ودتورح_بلام_هلعو هلسر وه ةكئالمو هللا ىلع مومذكب

 هنرتخأ ىأ (هيلءهتلعتفا ىذلا

 مهتم بتأو نيطايشلا) هيلع
 ناف (دو-هلاكلذ ىف
 رحسلاا وبنك نيطابشلا

 مثهي-ترك تحت هونؤدو

 ه-اعنام .ءلستاما-

 1 أمالاوةالصلا

 هود رذتساء كلم 4م

 صضرالاقهطا_.اولاقو

 0 وملعلو رحبكااذ_مب

 .اولاقو هنوتاوقنمهضعب و
 هللا هأرعق زحاسالا وهام

 رغك اًمولاقفاولاتامت
 لعلزنأامو) نامدلس

 (اهلع ملا ةنيكللملا

 نيذالا نب كلما ىلع

 لوري اهييلخ لن
 دوهلا ىعدا لش اكممو

 اوعد امكهنءىحنا امهيلع

 موهبذك اف نام-يأس ىلع
 ةرحسناف (كلذ فنا
 رحسأانا اوعزدو هلا

 كا تس علنا
 هللا مهد :رقنام-هلس

 ار لق لكر كاع
 نوملعيب قاعتم لباب
 نامساتوراموت دراهو

 أايمس نيحاص نياجرل ١

 ديةسودها دع نءوازهنيطايشلا نمضءدلدبأ هود رحاب هلباامهال آب اريسكل اي نيكلملاةءار ةهلب و وامهحال صرابتعاب نيكس م

 اولعو نا ماس نسال هع ا تك هنذدو رحسلان هنيطارشلا ىديا ىفامذخأن اهياسنا امهريغ ريغو 0-0

 كي دش , ةعيسلا قئرة(اورفكنيطايش 8 نكلو)ةناهك هما ءارختسلا تور هت موط ك تعوم كما دل عود

 لهالدوةسنيم نبأ ند ةم>علاوأ ثدناثلاو ءملعللهخرص عنمو قار ءلابدب رق( لباد هام رحسلا سانل| نود «: )اهي هدو نكل

 توراه) لعأ يلاعت هللاودارملا ف مالك !|اءاو كرتشم ا لعلود هو وهو برغماب عضو لب ابل ةوليابو 0 :أ ةفوك دا

 يتلا نمءالثا تاخالر لا ملم ةبايلدبا مث عقوامام مم عقوامج اصأىق ناكءامام منا ينبس (تو رامو



 هلوأرم.كب جاع ةينثت (ناجلعٌث و رامو تو راه) ىلاعث هللاه_رىرمدبلا ىأ(نسحلالاق) هنا (مديوثت و هاماعت نالج رامهليث)
 نيك-املا ىلع زئأامو) نسا ىأ(أ رقو لباب لهأن م)مجعلا ن منا رثاكام هما ىنءملاو ىفاحما ظياغلا ىوقلاد.دكاوهو ستفيدقو
 اباعاإذ ةئيحةن"الاف(امن وك-:و)امهزيغلوا هه ىلاعت هلل نء«ءالثبارحسل ا امهيلع ل زن لباب نماناك امها ىلعءانب (ماللارمسكي

 (ماللارمسكب لاروصةمىا زوةنك |سةدحو ع( ىربأ نبنجرلا ديعمعا ارق نسما ةءارقىلثمو ىأ ( هل ثمو) | ذهىلعةيفانال ةلوصومىأ
 اح ىنأن ب ان عوةبض هلناى :راخملا نع ىهذلا ل ةنوىمتاتا ريبكتلا ميال ناكو ملسو هيلعىلاعت هللا ىلص ىنلا فاخذ تياضلاو
 لاتلامالا ىفا ذكو سو هياعىلاعت هنبا ىلص ىلا نعد دحو ةبحص هل ىداب لاكلا لاقو سو هيل عىلاسعت هللا ىبص ىذلا فا ىص هنا

 ىو سوهيلع ىلاعتهّلاىلص ىنثلا كرديملهناهعلاطمىفلوقرقنبالاقو حبات 2020185 :ء هنادواد لأني الاقو ىلا هنا
 3 هل ١ 8 5 لأ

 فيعص لوةوه؟نرغملاباهنا لوقامو قارعلابىهو نافوطل ا دعب متاغللاوه:سلالا ليلا هبت يمس ىو "0 :

 دودرم لوةوهور حلا اماعت ىأ (هاملعت) ناك.امال( نالجر)توراموّتوراهىأ (امهلةو)ادج 9 0 2 0

 ناجاعت ورامو توراه) هنايب مدقت دقو ىرصملا نس اوه( نسل ا لاقو) ا ذهىبءامف فاض لبأب و 0 3

 راقكلا ن مديد. لك ىلع اط» وبرحلاادعامىأ مجعلاراقك نمظيلغل اوهوع ءةينثن( ليابلهأ نم اال

 نيكل اىلع لزن امو نسا ًارقو)او رطضااوجاةءاو هظيلغىأهجولا جاعتموهمفوق نماةلطم لاق 1 1 3 1

 ىذلاى_هللاوةءارقل اولوقلا(ادهىلع) ةيئانالةلوصومىأ(اباحاامنوك-و) مدقت (ك(ماللا مسك : 0 1 0

 ىقأر-ةهنو(ماللا رمسكب ىربأ نب نجح رااد.ءآرق) نسل أ أرناكىأ(كلذكو )نياج رلا نين هىلع لزنأ ب قىأ(انهن هك
 كل 5 تاج او ىهذلاو ىووتلا هن مزح اك ىلا اذنه ن<رااذيعو ءلاحضلاو سايعنياذاو كلا | :نيكسلملا ىلع لزنأامو

 ةتسلاهلجرخأ د قوموطخ عسوأ اذاىربأ لاقي ةروص ةمف اأو ةمجعمىاز وةدحوملانوكسوةزمحلا || ىلءاوقن ) هنءارق ىلء(ام
 دواد) امنمدارملا هنآ الاهذوه ىفىأ (انهناك-املالاوهنك-لو) ىعا از وهومدنسم قدجاك مهريغو مهتاد وهلا نع( مدقتام

 نوكتالفنامودعمامهناك شالو( مدقتامىلءايقنامنوكس ومالا وةالدصلا امهياعن اميل مو لازنا كويس اوناك

 بوقعيبقلوه (ل-ئارساىنبنم):ءارقلاهذهىف ماللار يسكب هنا ىلع(نيكامانأك ل يقو) لو صومأم لي ريد ىلا ةراترح_باأ
 هناليق(ىدنةرمسلاهاكح )ا ههنم عقواك(هللاامهخسف) ليئارساوثب تشب هيلاو هللا وقصد |ةعمو ىلا ىرخأو ل_.ئاكيمو
 ح_هعلا ىلعةرشعلا قوةامذاشلاو راك (ةذاثماللا ارمسكبةءارقلا و)هنأدب مدقتونونلا وءا رانوكسا ل-يةو)ناميلسودواد

 نيرحاس(ليثارمساىنم)
 0 هللا اهوهح دو

 ىنأري ده: ىلع) هرخآ ىلا نيكلملا ىلع لزنأامو هلو ىنعن( هن ”الا) هب رمسشي وهيلع ل محام ىأةيئاثلا
 ام-هناب لوقلاىل_ع (نسح) ناملسر_فةك امىل-ع فوطعم ةيفانامله< (ىمد-#
 : (سجرلا بهذي و) ىصاعملا نع( ةكالااءْزني )هنالدن و مدت مك اناحةماوءالةباهميلعتب روت مل

 سايشقاوهواهخاسوأو ىداعملا نعم_هئربب ىأ (اريهطتم-هرهط وم-مَع) هازجومتالاىأ
 د-قو) ه->و رشو ف اشكل ىفهق.ة#وامممةو-صعالري_هطتلاو ىداعملل س + رلاه.ةريعتسا

 بويعلاو ساندالانه (نور_هطمم_مئاب) نآر_تلا قةكسال-لاف-_صوىأ (هللامهغصو
 (م-هرعأام هللا نو_صعالو) مدنا اييفري_ءاق_ةلاد>أ ىلع ءائباذ_هو ىداعلاك

  عيييييييبيييييححييييجييييييييييييييببِِ سس “ءء “ سس“ “ “ “ل لالا ت؟77ب70ب2__0_ تخل

 وهو (ىدناق ردعلا

 ىأ (ةذاشماللا سكي
 لمحذ]و رز | و*مثسأ

 لوقف ىو دو(ةياآلا

 نولعتيو ناميلسر فك امنىلءافطعةيفاناملم < ( ىمد © ىنأر يدق ىلع)نيكململا لعل ارنأامو ةبآىأةب الا
 باكرا ىلاةجاحالةرك ذاع نار وماماه نابل ولا ىلءامامهلاناحةءاوءالتبا سانا لرح_لا ملعتب امون لا ههنا لقول (نسح)
 ةيصعملاناك:رابةعاطلا نع جور انع(ةكئالملا رمي ) ةعاطذثن ي>كلاذامهلعت نالوه'الا رهاظ هتفلاذغ ةيفانام ل عحلوقلا

 ادهىفمالاكلا لو ساقنالا عج ىف(مهرمأ امدللا نو صءبالو) سانل ادنعو ىلاعت هللا دنع (ةررن ما ركو) ساندالا نم (ثورهطم
 امهبدارن ماللارسكي دلو صوماموتوراموتوراهامومدارب مالالا ّفينيكلملا نا ةصقلا هذهىف ماركلاءاملعلا دنعحصالا نا ماقملا
 مارملا ف اللا عتراف ةيقانام ن وكيلة اكيهويل رمح مالا حقب نيك-املارسفاذااذكوةيفانامو مال لا امهيلع ناميلسو د واد
 مائتلالا ماظن عمتحاو



 (ةكئالملا نءناكهناو) سدلب | ةصأنمىوزب و( سلبا ةصق) ولدت وم وةيجةمصع دعب لئأقلا ةقئاطا اىأ(هنوركذيامو)

 اهتنزن ىأ ىازلاديد ثوءاذلا مضب (ةنحلا ناز نمو) ممم هلصأ ىف هنا مهيفا دمر هنوك نم مزلبال هنا هيفو(| مفاسترو) مهعزىلع

 (سلباالااود»_بك هلوقبةك-ثالما نموأن ة-ىا)ىلاعثو هناحبسهللاىأ(هناو) هو عدا امىلع ةلالدهيف سدلو(ءوكحامرخ آىلا]

 مما 2 نمل !نمناكىلاعت هلوةلهعاطنابليقهناالاالص من وكم ناءانئتسالا ىف لصالاو
 تيس سل همس. تح ممسسا يح

 توراهة_صقىفىلاهتهللاه حرف :كملاهركذامن ال عاو 0 هنايبمدقتدقوّنورعو,امنولعفي و

 مهنالموتيكلمنمجصالاو هام ىلعةياردلاة-هجنمالو هباورلات ساس ل_دأالاهما نم تورامو
 لوالاامادودرعرما_ءاهو و ىداعملا نمرك ذامهيئا تن نا قيلبال مو صع ملا كلماو َنوهوضعم
 ر>> نيا اظءاسلا هلاقك ةحيص دي ناسانةري مك قرط نمُثدد->قدرو هنانمرم اميف هتذرءاملف
 هنانمهركنأاماماو ىجينناله.ةةدرتلارمامرخآ ىلا ل2_بمءز>قهقرطتعج و لاق ىطويسلاو
 هيلعمد [لءجا!ىلاعت هللا ناهي ةهجولا يح: م4 هم_بنعصاالو مم قدلي الامةك_ئاللل تسذ

 نودسفي ءاقلمهلعحت ارا سفّتسا لاو سةكتالاتلاقو هدالوأ ىف ةنالخلاو ةفيلخ مال_لاوةالصلا
 نمرايتخا.مهرمافكلذ نماومجعتفمهلثم تنك ةوه-كثلا نه م-بيفأم يف تلعجوا لاذ ضرالا ىف
 املفموتر و_صدال_ءوهن رش ةو هَل جا مهيثعدواف نيكلملانيذ_هاراتخان ضرالا قهمك<
 ضارتءالااذ_ه طةساذهتفرعاذاؤَكيلعهانصضقاناكامناكو اهبا:ئثةاةرهزلاانأروامهطبهأ
 مادامشللامو_صعملانالا همم هإ_همركنيالرشدلا ةوه-ثامهيث عدوأو ةيكسلا ا نءالوحاملامهنال
 قم اوهاذ_هومممرد_صاامام.ممردص: نآر كنيالفرشدلاب قدنلا|همعج رخاذافهتيكسلم لصأ ىلع
 مهتم موصعملاو نيمو هعمري_غةكالملا نان هدوعد|امىلعلالد5سالا ىف( هنورك ذياممو) قيقحلا
 لوقلاىلءمال_ىل اوةال_صلاهيلعمد ”الذوج.لا ىنأو ىلاعت هللا ىدعألا (سدلبا هصق) طقةلسرلا

 نموم-ميفادئروةكئالملا ن مناكهناو) هلوةبديلا راش كروه_ثمفالخهيفو ةكئالملا نمناك هنا
 نرخانءهيرعك نزاع عجل د_ثتو متفق مذب ناز خو هلا او>أ نه(هوكح امرخآ ىلا ن4 |نازخ
 الااودح_بف هلوةبةكمالاا نم هلا هانئ ساهناو) اه-سارحو اهتظفحه.دارسملاو نئازخلا ظفحو هو
 مدو>للا مهم الخادم_مْممناكي لولو م-ممهنال ىذتةملا لاصتالاءا:هسالا ىف ل_صالاو (سدلب|
 خم ىدءاملعلاهراع ىةمي لىألوهجال ى:بم(هيلءقفتي ملاضبأ ادهو)هريسغو درطللا ة»:م ناك

 وهولوالاىلانوءهاذلا هلوأناو نحلا نمناك ىرخأ هب [ىف هلو_ةله:_ضراعم عمهيلالدت_بالا
 كلذنوفني) ممم( رثك الالب) نايلانعىغروه-ثمهيقمالاكلاو سابعنبا نع لوقنم
 سذجن<اناونيطايشلاو بأ هنالاقنءم نمو اضنأناحلان ىم_لاوهو (نحلاوبأهنا) نولو#:( و
 نوثو؟ورئاكو ل_بمم- ممن اوهعمالانونوميالو نوما دالزيطاي_كانا ومه وأن احلامه درع
 نسحنالوة]لوقلا|اذ_هىأ(وهو سنالاوبأ مد 1 ناك ةنحناورانلا نول خد: ونو رد ورشلاك

 (بشو> ني رهشلاقو) مواكءالؤهمجارتتمدق:و ملأ ن بد زنب نجرلا دبعوهو )د زنياوهداتقو
 ةمجعملاني_كاحتنو واولا نوك_سو ةلمسهملا ءاحلا حتفبتشو>و ب رض َهِنْرِب ةمجعع ره-ش
 ل-قوةئاموةرشعىدحاةنسىقونو مه_ضعب هفعضوموقثووه-ذعاوور نميوهوةدس>ومو
 ةكاعالملا م-(تدرط نيذلا ندا مناك ) نازي-لا ىف ةجرت هلو كلذ ريغ هتوم خس ران
 م-طقنملا ءانثت_هالا وهو ( سن ا رغاغ ند لا و) اوبو 2 دس ني->حض رالاىف

 ةكئاللانابوهبررعأ نعى سقف

 ىلاعتلاقو ةيرذ م سدل
 هترذو كود و

 ملمهو ىنود نمءايلوأ

 مهسدلةك-:الملاو ودع

 ىوزو (اذهوا:لءادعأ

 نمهنابلو-ةهلاىأوهو
 ةغئاطظلوت(اضنأ)ةكئالملا

 نيب(هيلعىفتيل) ليل
 مهتمرثكالا لب)ءاملعلا
 هنالو#لا (كلذنوقن»

 حدصلا ىلع مهدغع

 رك لوق) نحل

 اءاو د 0 ناو ةداثكو

 ناكهنالم-مءىئثا
 مم فولأ نييارومغم

 مد"ال دوحسا اب رماق

 اودحسةهلو# ممدحأو

 هنأ لصاخلاو سدلبأالا

 ءاازاتع لكس ةمءانتلا
 دعسالو ةقدعد عطقنم

 لاوقالا نيب اعجلاق.نا

 تورامو توراسهك هنا

 ةكثاللا سدجنم ناك

 هن احمسس هللا نكل

 هكحف قاخىلاعتو

 هنلاح َنَع رع ةيصقملا
 سس هوس وس ب وس ديور ل تك 2 لاب ..(

 ءاحلا عّدفب (سشوح بره لاوو) هن ر ذلا هنمتاصحو ةينلهقللا ىلا للةدناق هيرو دل اهدحسلا ىف ىحلالارمالا فل اخف هيل كالا

 فارولا رطمهنع وهرب رهىلأو ساءعنءا نعود زيتنبءامسأ هتالوم ن عىو ردة د>وذ ةحومفم# مجعم نب ثفةنك اسواوذةلمهم ا

 نا نم) سدلباىأ( ناك)ةعدرالا هلج رخأ ةئامةن_تىفوت ىوقلاب سل ىفاسذلا لاقو ةمعشهفع ضود_أو نيعم نباهقث وتب اثو
 وهو هن موه ينثث_لا سذحلا ريغ نمهنال عطقتم سدلبالا هلوقب(ءانةثسالاو) يندب (اودّتفأ نيح ضرالا نم ةكئالملا م درط نيذلا

 سذحلا ريغ نمءانةثسالاىأ



 ةدايزةخس :قودلوهس هزواحاذا قالا قبارم* | غاس ن مز ثاح ىأ ةمجعم نيغودل تب ءنيس( اس ارثنواماثن(برعلامالكىف)

 مم ردد( يلا زوز عاش ننال ازواج رمس لك هنمو عاذاذارملا عاش نم عئاذ ساف ىأ ةل حو« نيعوةمحعمنيشب عئاشو

 (هوورامو) مهتظهيفاوعس ا م.نكلو ىأ عطقنءانةئساوهفلعلا سذج نم سدا هعابتا نال(نظلا عابتاالا لعن مهمفام ) ىمدعل تق

 نماةلخنا) ريثك نباى دة نع متاح ىلأن باو سامع نبا ن ءربرسنباك(رابحالا ن) هكثالالا سنجةمدعمدعب هلئاقلا ةفئاطلا ىأ

 (اوةرذسىلاءتهللااو دعةكئالملا

 (هللارك ذنم) مد"الىأ

 ةكماللا عميج ىأ

 راسخأ ىف سدلباالا)
 دما (افلصأال
 حاح أهد 9 ايماع

 ىأ(لغةثالفرامالا
 لغت_شاال نا نايك

 ىواذهب ىو ربو(اب)
 مثماكتملا ةغيصن ةحست
 لمع ا مص رد دقن ىلع

 ري-غىلاعت هللا نأ ىلع

 لس دأ نءم_ميهام
 عقوذممتمصعوم لمح
 نم هللا دارأام مدي

 ةيضقك اذهو مهدصعم

 ثديح ءار وعأب نب معاي

 هر وصيىلاهةلم> ندريغت

 ةسدكع :وهتيهأمو 0

 فيكلاباض || تاك

 لدي مءابّنا درو دقو
 كلذةرو سدد راثلا

 تاكلا كلذو باكلا

 ملي ةروصب ةنحلا لخدي
 ةم احقق تنأر م

 هللانا ىو رىكاضطنالا
 ضرالا اخ اليىلاعت

 ىبنماماكما ىلخ
 تءكرو ران ندا

 ارانملاعتهّلالرئافءامدلاو كسعسو مهبررمأاوصعواود فا هيفا وذكساملق,هاهنو مهرعأو ةوهشلا مويق

 (هلدجسى>كلذكنورخآ مثاوقرخاوافمد”الاودحس نأ اورعأو )اوةرحاىأ 2 عم

 ناسللال_هأنم عومسمهن اىعءبرك ذا !ريعتس[ نب اطوهن رش لهساذاب ارمُ |غاسن مز ثاحهانعمو

 اوقلت+خا نيذلابىأ (هرم_ةامىلاعت هللا لادو )ىلاعت هلوب لدتا مث مهفلاو لفعل بسك علم ريغ
 دقو هعابتااذكو ملل !نمسدل نظلاو (ناثلا عابتاالا لءنم) مالسل اودال_صلا هيا عىمدعل قف
 هدحصن سف اهيل !ناكسامهل» ناتو هوعزام.5نظل | اوعتام مكلىأ ه فج نم سلو هنم ج رخأ

 د>اورص:غنمدحاو ع ىنكللملاو ناناوأاي:+ وأ اكام سلبا نوك أمأو ل.ةاكال_صّتم هلهكالو

 ةثالثلالاوقالا هذه ىلع مالكلاو ىواضيبلاهررفاكهرونفاصن مثل او هناخدل طلاخران نمنحلاو
 سامع نبا ن عرب رحب اهاوراك (رابخالا ن ههوورامو) ماقملا | دههع_س الفكلملاو نا ةقية- ىلعو

 (هللا اوصعةكئاللان م) ةقئاط ىأ(اةلخنا) يمك نبى < نعمتاحىنأن ياو امهمع ىلاعت هللا ىذر

 ىأف يرحتلا نمءاقلابمه_ضعبهطمض اوذر>ذ) مهعيجةمصع مدع ىلعءانباذهو هنمهرعأ امد

 امهيفةدد تهل مهملاءارلاو رانلا قب رد نهفاقلانهناحو رشلا ص»د فه مهماقم نعاوةرصو اودرط |[

 عئانفو مهشب رحتدعي هنالداناب هادوجسلا( اوناقمد ”الاودح_:نااو رحأو ) هلوق ناكل لوهخن ءانب عم

 لوالا طم_ظولو هلبةىذلاوه(اوفرحؤ) دودسلاباورمأنورخآ وردي نأالا دوج لابن ورعب فمك
 مد "الدود _اباورعأ ىأ(كلذك نورح اور ر>يلق سدنجتل اد_صقهنا ىلءزاحفاةلابىاثلاو ءاقلاب

 سدلباالا)نوعجأ مهلك ةك:المادج_.ةىلاعت هوة قف(هتلارك ذنمهلدجسىح)اوذرحفاوباف
 دمدعبالىأ(افل_صأال)ةن* الا ىن_عمىرخ ارامخأ عمن آرقلاىفىلاهت هللاهرك ذامىأ (رابخأىف

 ةيفانملا(رابخالا يح اهدر. | ميغ: نعل_صالا ذب ىكيف هل ص الاذه عصبالام لك لاقي اهيلع
 (ملعأ هللاواملغش الف) ةمدقتملاتا" الا ناك ةكثالملا ةمص ءىلعا تا الدلال

 دقورح ؟الازوههموهود_جوب وثد_<ىأ (أرط:)اه.ة(و)الوأ ةحايموأدب ودنموأة_حاوت ناك

 (صضدراوعلانم) هلوقيهتتبو هرمسق ألو هلضرءاذااذك هيلعأر طلاق ةاعفر-ظفهنزمهلدت

 هلوقوهري-غو مةسن مث دع 9 ضرع نامي لمعتسا مه_طرعو د هبامءانعمل_ص امضراع عج

 لو_صقلاق رك ذالو مهريعو 6 1 ىنب نمرس ال ص رعت ضراو_هءلا نال هأ صيد 6 رشدأ 0

 ةمصعناسه-_ة<أورئاغ_هلاو رئابكلا نممهتمصءنم ءايسالا قاعي اماذ_هل_تىئلا

 نمام-منبا هيويثدلار ومالا نمم-مقلعتي اميف عرش و رخالا رومالابقاعتيامم ةكسثالملا

 ءاينئالارثاسو لسوهياعىلاغتهللا ىلدص) انردنىأ (هنا)باتكلا|ذهىف (انمدقدق) لاقفلباقتلا
 2س بأ وضفيفدلدلد-شض-ضدد#“د

 لسرلاو
 زعهللامهك-ل هاف كلذاول ةقذم_جلثماثلاث وايناث هللا اخ مث هب هوذةكثالملا نمكالم هللا نمهلاسَنسلباالا م-متقرحاف ءامسلا| نم

 هياعهناانمدقدق) ةينوكللارومألا نم هلث دكت ,ناسناال ضرعنامىأ(هن رشدلا ضراوعلا نم. لع رطب وةيويثدلارومالاق)

 ءاينثالا رئاسو مالسلاو ةالصاإ



 ك8 هدأ( هرهاظو)هد_جىأ(هم جناورشدا انم)ماركل |(لسرلاو
 2 || >> >1 >> 11 >1[1[1[+1 00111101 0ك

 | عونلا اذهنم ةلماكدار ةاىأ( رشدلان هز نيعجأ مويلعهمالسوهلاتاوملا دم متي ىأ (لسرلاو

 هللا ىل_ص ىذ الريمضلا (هرهاظ :وهمدحنأو وز ةيرشلا مزاول نم م -هريغ ىلع ىرئ ام مويا ءىرجيف

 قاعشام .ةلسوهيلعىلاغت هللا ىلصهن ًاهيئعب( رشدالصلاخ) كف لولا او محال و أل سوه لعىلاعت

 َّن 0 اعأ رط؛نازو<ىأ (هيلعز و2 .)لاواذلف أهتم يش ىفهرمغ فل اال هب رشد ص حمم هني

 فكل هذ ق ىط تقرسل لاو اقدرمكل :هباصأامد ةيامودو انوه عج (تاف" الا

 ةحضصأ !او ض رااك لاحىلا لاح نم لامن :الا ىأ )َن .اريغتلاو) رمدةوةقشم موياعت اخ داذاافوأ موقلا

 عج( ماق_ءالاو )1 هىأم ![باذعه:موديدشلا عجول  سغارلا لاةأاكو هو ملأ عجدلاب( مال" الو)
 عر )ل ارمثمو قات وهام اره ءنالندملابصتخللا ى ضرمل اوهونوكسف مد مةسو نيدحتشب مس
 مادامبارشلادقاعل[ لد: منو هزم م ش 'كوةعرسدعب ةعرا ردت بريثلا عرجتلا( ماسلا س“ يك

 هئاضقب هنال رد ةوىذقاذارمالام-نمتوملاةإه-هملاءاارسس كي ما#اوحا دةوةحاحز وهث الاوهيف

 هلشد# ”اقلععلاهنلازالثار كنون تسد 4 ىاكرك ساهم ة>ثرعةيزكمةراعتسا هيف ءوهردقو

 راحو 0 0 0 0-50 |تنن واليك سأ 'ىلا

 كك 0 الكلا عوةمكحل قررت اك ركل لو

 هىلعوهيلعزوحام

 ١ اولاقأك 5 6 رصاقلال وععلا صعب دنزعالا|ص# هلم مدعتالة دسك ريغ ةيعيمط ر ومأ هنال( هيفةصيقنب سدل)

 ةينلابىأ(ةفأ طالاباصقان ىءعداتكا اىشلاذال) ق اولا وماعطلا لكاب لوسرلا انك

 ل اضعلانا اضن مهد طعد قوقي ا لادا ارذأ ضع تواغتن اك (هعون نهل .ك أوهنممتأو مهأ امىلا)

 رادىبعب(را دلا :دهلل أ ىلع) د 0 و ا هديا قالخالاو

 عقواذهوةرخآ الا ةزانمىلا مثخزربا| ىلا(نوجر دارشمو نوتومياهيةونويحتا مو)مماايندلا

 رشلا ,جىلخو) ه1 صملا سد.“ اجو فرغاد تلكمو عذار ااوءاو -ومد ١ الاباطخنآر ةلاق

 اهريغو مال "الا نمتي رشدلا ضراوعلا مهريغك مهياعأر طن نازاوج نمءايدنالارثا

 ةحردمقار طلاةعراةل لاك د .بئارلا لاقى رم اىنءععناكم مس ممملا عاقب ةجرد» (ريغلاةج ردع

 حقو ةمجعملانمغأ ارسكيريغلاو ىدملا لا ى-هف 4 ىدمح ردو ة>ردة>رددعص“ أح ردت نالقو

 عجوأ بنعدنزب درغموهولاحىلالاحن مدريغتملاه:داودرد دلاربغل اع ةلمهمءأر وةيمدتلاةانعملا

 ىلعأ« :دلا مهراد ل_ءجهنالةغيلبةرققهذ- مهو كس :اللل وأى ىت_هعةجردعساب ورمسع. لا رعالا ى هو هريغ

 رقمها ركر نانا نا كان راحادتر هلأ ءالامف نودع: مم ادار ماو رهدلاث د او>اهيلعر عقد رط

 نسحلاةباغىفوهذ تود اع الود قد رطىنوكلاس موب رهدلا ثداو> هش ة:+ كمةراعتساهيؤو

 هاو راك اتلطم ضارعالا نم هيلعأرظ» ناكامىلا ةراشا هنا لمت اذهو ( لسو هيلع هللا لص ضرعدقذ)
 ةراشاهنال مد وهرحأدادزمأ كلذواد.دثاخ عود عوشن كا مل_بوهياعملاعت هللا لصهنأ ىراخملا

 ريسلاو ثيدحلا بدك ىف صفمهيلعمالكل اوهنومضرعىف مل_بوهياعىل أعتهنلا ىل_صهلعقوامملا

 ةراشا هركذاسءاول_.قاضا | ضرع عع (ىكتشاو) هلوقواخه يضعن لعق كد هذ ل. وطتئالةحاخالو

 روه-_ثملااتعمهيدار ما سلو 3 ال وانزل درا هع وا بس :دح |ىدروهناىلا

 هللا لص .ةرب نأك لد ربجن ا ىوروهنهللا هل عقياع ىذرلاو لسوء يلعىلاعت ها ىلصهربص نمر ونال

 ني-عوأ سفن لكر شن مك.ذؤ:ئث لك نمكيقرأهللا مس لوة.يف4-_طرعف لبو هيلعىلاعت

 ةريغك هضراوعل ىأ(رشدلل صلاخ)

 (تاف“ الا نم كعزو<))

 (تاريغتلا اد)تاهاعلاىأ

 حرةوطس و صبةنم
 تالا رئاسو معو

 ماقتالاومال؟الاو)

 (ماس#ناسأاك عردتو
 لك ةتو.ملاءال اريدك
 هلك نع ول_تالابتم

 ةل-هعبرش عرجتلاو
 وأ ةلدعبهعالثبا ليقو
 س”اكلاوردقلاوءاضقلا
 ام] لد د-ةوزومهم

 زو<املكىأ (زو< [ات
 تت < |ن-همه-عوقو

 (رشدلا ىلع) تالااو

 اذهو) مدآ 0

 هلك كلذو ىو د (هلك

 عج او( هيةةصيقنب سدل

 نال) ءايدنالا نمدره-غ

 اصقانىمسا ]الا : ئذلا

 مأوهامولا ةسفاالا

 ه-فذحنمىأ ) 1

 وهام هريغىلا ىورب و

 (هعوننملكأو) مأ

 توافتىقناسنالادارئاك

 دقو) ناس>الا بارع
 ردقىأىلاعت(هللاستك 7

 هدهلءأىلع) ىكتو

 مومسمارادىأ (رادلا
 قد ”اواراد كسلا

 ىأ (نويكقاميف) هتك
 (نونوعاميةو] تو ثنعت

 انتنو) نورت وىأ
 هن 55 : (نود رت

 2 ريو: ءارقا يروا
 0 اا ل ل ل ل ار 22222223232232 2 2

 لا حتشب ةج ردم او ريغ ّىْدلات ريغ كالوق نم مسالا ةيمحتلا حشو نيغلارم دب( ةحردع قمل عايج واكو ىرخأى لعافلا
 رعاللاريسشكتر ضل ( ىةشاو مال /|و هالصلا<لع صرعدةف) رهدلا ثتداو>٠» 5 ,هرع "1ك م ىأم 4لارءارلاب و لادلان ركسو



 هياصأو) ؟:هنالجر كوك لجأ ل افاد دش اكعوُ اعوب كلك هلاولاو ثيدحلا ىو لكمالاف ل ءالا متءاينثالاءالي سانلاد ئًأدروذقو

 دربلا فيو هلوأ مضي (رقلاورحخا

 ىنغلب دوع-سهنءالرع

 ردك ى نك اهرات_]وت

 نع درعأاب 5 هدد كلاَّنَد

 نماهرش لو ىأ ةنيلا

 هكردأو) اهري_خىلوت

 هريغك (شطعلاو عوج لا

 طد 2 ى-> رشد اندم

 2-4 وز رجلا هنطمي

 ىثأراذاهلل (بضغلا
 ءهاضرب ط 1

 هلاثو) لاملاو ىاقلا ىأ
 زدحعلاىأ (ءايعالا

 ىأ(بعتلاو) لاكلاو

 فءضوىأ فعضأ|

 هرثأىأ(رمكلاو) ندبلا

 أقول عا
 ن-عهباو رقوةءادزع
 ناحمكلاداو رايك س رد

 ميلا مذنب (شحجف)
 نيف ههملاءا ا رسكو

 (هق2) سدخ ىأ ةمجعم

 هئاضعأ ضءددلجرمشتو

 نميالاه.ناحةءاورىؤو
 قورمدالاهقشةياور قو

 -ةههنك وأهقاسةي أور

 جشااوهومدافههجو ىف
 سأرلاب رض لالا ىف
 لمعتسا مثهقشوورسكو
 (هديعاب راورسكو )دحأ مون الاهم قنبا مركلا ههجو حرس ىنعملاو ءاضعالا نم هريغقق

 ةنوخسةدشو هول .هملاءارلادب دشتوةلمهملاءاحلا مّفي رحاو(رقلاو رحنا هءاصأو )كيف ثب هللا دسأح
 جاودزالالهفاتعتنزو< و دربااةد_ثوهوءارلادب دثتوفاقلا مضد رقلاهدضو فيصل ا ىفءاوهلا
 هفالخدارأولو هّدمالا يلعت هتدها وورمددورحأ دادزمل ىلاعت هللا نموهو( شطعلاو عوجلا هكردأو)
 ةروصقهرهظب هنك-ا حورلا فذتو نهذلا مم ىصتي ةضان راضد أك لذ قوامعنواقزر اين دلا هل ثلا "الم
 نيدلا ىف ةين'بهرالل ا لسو هيلعىلاسعتهللا ىلص هنالك الذ ىف لاملا لهال ةقلا ةعوىلاعت هللا عمابدانز جعلا

 ىمعطب ىف ردنعت سبأ ىنا د>اك تسل ىفا لود وموصا !لصاو ناك ناو ناي>الا سعب ىف اذهو
 ا ني-فةراعلاتاماةمىؤءاندسنءاونو* د_غاهةةحدةوهص لاح ماقم لك! ناف ىدقسو

 ماقسن الاهدارال سةنلا نار وثوهو(بضغلا) فاقوةلو_همءاحومالب صامل ءء(هقحو )تا راشالا

 مجوةمجعمداضد(ردضلاو هاضرنالامهرم_غنم ةواذأ هل سوه.اعمىلاعت هللا ىلصهءْضغناكو

 م-مولقةغاوثملاو با رعالا نمسانل|ضعب حاملا نمةم" اسلاو للملا هنا ليقو ىلقلا ىنهعةلههمءارو
 (يبءتلاوءايعالا) مو هيلعىل اعت هربا لص لص>ىأ( هلاثو )ةحيحصلا ثب داحالا قدر وهلك | ذهو

 هسمو) رشدلا نمدريغل ض رعب اكهلكاذه هل ض رعب ناكةدحاو يءعامهتافءايعزالريسقت فطءوهو

 و:لثد ةيليجرومأ اهلك هذهوةةوخيشلامرههيدارملا ( ربكلاو)هرعرخ 1 ىف هندي ف( فعضلا
 اد_عءاقىلص مل_سوهيلعىلاعت هللا لص ناكفاصقن كلذد ءيالود ريغالو ىنالدحأ ام ملال اسنالا

 عقوىأ( طقسو) ربك لاو فعضلا مدقةيئارتارقناهلعذ عجلاد_صقولو ملسمهاو راك هدج#ت ىف
 ىيعةمجعمنيثوةلههملاءااريسكو محلا مدد( ش>ذ-)ههرف قوذ نم ل سو هيا عىل اعت هللا ىلص
 (هقش) رثكأوأ شد#لاك وه ليلا لاهوداحلاىفح رحش حجل اوس دخحلاو س دخ ىأ هل عاق مس لاس
 ناكو نيحي>صلا ث.داحأ ن:ُث:د_>ىوهو نمالا هباحىأ ف اقلا دب دن ةمجعملا نيك ارمكم
 مسوهياعىلاعت هللا ىل_صدنأ هذعىلاعت هللا ىذر سد أ نعىرا خبل ىف وس + ةنسةح4لاىذ ىف كلذ
 برضن نال كالا ف جدل اوهومداقدهج و ىف( راقكلا حشو ) هفتكوأ هقاستشحج:هسرف نع طعس

 مهوقك لكال ضعبلا نم عقوامدنساف ة دة نباهحىذلاوءاضعالا نمهريغىف لحعتسا مث ىف سأرلا
 ني-؛ىتلان اا ىهوةينامديربءايلا هيفختب (هتيعابراورسكو) مد امكاليتفاول:ةنالفونب

 نم طلو ةقلفاهتمتيهذاهماىل اةراشإرسكتلاب ريبعتلا ىفو تايعاب رىلغ عمجتوبانلاوةينثلا
 لاسوهتيكر تث>>و ىلقسلا هتيعاب رتريسك و بعد رمشلاههجو جد | هعدو ىفا 1 هناكو اهاصأ

 همصعهللان وك ىانبالوهو ريسلا ف لص: كفي رشلا هسأر ىلع ىتا!هدوخلا تم _هوههجو ىلعمدلا
 مامالاهإ_صفدقو ماك لّدعلا نعىهاكاة مد ءاافالاو ل_ةتارنةمصعلاهبآ نااناة ناس انلا نم

 ملسو هيلعمجلاعت هللا ىلص هنأ كلذ و ةثلثم نيس ' مسلا)ل وهج ءانملاب( ىس .و]هصن اصخقى رضيلا

 تخأءاثلاءاضعأ ىأتلاستناكو ةيوش«ةاذ ةيدوهلاثراا تنب بني ز ه]تدهأ رييخ عشق دعد

 لك أوهغ مل سو هيلعىلاءتهّتلا ىل ههغطما ملغ هيلا ت١دقو هيف ملا نم ترثكاف عارذلا اولاةفهيلا
 افلاقو ةمومماهناؤاوك سما هبا ال سو هيا عىلاعت هللا ىلصلاقو وكلذدعي تاذءارعلا ني رمل هذه

 هللا بص م>> اف كتم سانلا هللا حارأ الاو كب ءافهنمتمل سايد: تنك ناتلاقاذه ىلع ال حام

 لاهاهاتهنادباو رىقو امقاعن ل 1-وهياعىلاعت هللا ىل ههنأ ىو ر وكان اك هلهاك ىلع بو هيلعىلاعت
 ... 1 1 طا ل كالو 3١ تاك لو كالا ان هكا 5 اسفل سلال لفل اهلا اهنا ليقواهل-قءاربلا نب رش. تامامل مئالوأ اهكرتهنابام مدي عمج وسن أوهوىلاعت هلبا همر ىدقاولا

 تخأ

 ىدحاى أى حندلالوةامأو اهلا هركذام ىل-ىنويلا ىلف سلا تناكو برانلاو ةينثلا نيب ىتا !ىهوةرنا هد اًدنز ىلع ةيتحتلا فيفي
 ثراحلاتنيسني زنامدة:دقو مذلا مث حصخأحتفلاوني_كلا ثلثي( مساا) لوول ةةي_كب ( ىتسو ) عي عصريغفمنانسا ايان



 هنانيوأهرحس مصغعأنيديبا نا مدقث دق و( ردعس ودم هومسم|مايدضعلا هثرعخأ واهم لع قام قدس 5 ريباك ادضعيف همسك د وييلا

 وهوهمجعملانيكادي دشن, (رششنتو) قرط نمامهريغو ناخيشلا هاو راك (مجحاو) هعابتالاعب رشته ءاجوأ ضعبل (ىوادنو)
 ةرشنلاباهدارعن ار هاظلاو ىلا لاق ىنافاعد تف هتلاامأ لاق ترش ننال دة ثئاعث .دح ن ع.ععل | ىفوةرقرلاوذروعتلا لم رسل نم
 رحس نمةبقرلا ىهةرشذااناىكدلارك ذوداكذالا نمد ريغ وأن آرقلابةيقرلادا رملا سدلوةصو د ةئلاسغا ىهو مهدْمع ةنو رعملا
 رشنتالا ةدلاعتلاتوك شب هللا كي ذوب ءاد لك نم كي يقرأ هللا مسب ليرجج هاقرغ ىتشا ل و هيلعملعت هللا ىلص هنادرو دقو منو
 اكن ظفاب دمعس نأ نعال اوىذمرتلاهاوراك (ذوعنو) ىلاعشد قف هللااس و

 هلرحاسلاو لوهجل ل ءانملاب (رحسو)ريسلا ىف هليصغتورمالا لّوأ هاف كرتاذلو ىدوويا اص >رم تخأ
 قا ررىبن< ىدو وهوه. ضرغلا قلعت مدعلوأ هنسو أ هنرهشأ ءركاد لرتر ماك مدعالا نيد

 ةجحلا ىذىف ةيديدحلا نمهعجرم ىف كلذ ناكو ىزوحلا نبا هاضتراوا رهاظ _سأ ى فانمهنا لدقو
 ناىلعالعجدوويلاهلل_هذرحسلا نس قبرز ىنبىفاةيلح ناك هنا لدقو عبس ة نس مرا لحدو

 قأب وةنس ثكمهنأ لوقو رهشأ ة:سليقو هلو نيعب رأهرحسه.فرث اقل وهلعملاععت هللا ىل صهرحسإ

 هيلعىلاعت هنا ىلص (ىوادنو) دمكعملاهنالاقىلىهسلاناورمخالا اذهدب ثامر هع ني هنأو رق

 حاموءاسع برقعةغدإن م ىوادتف هب رشداا ضراوعل !نمهقحابامةل جن هوهةهريغ ىوادتن اك مو

 هي5ىل_ءح وحاموءا؟ىافدوع-م نيا نعةبدش ىلأ نبا د:_سم ىف ىلهن ودوهعمصأىف هتءدإال

 1 لاح رخيةماجحاءومدقناك ةمومسملاةاّملا نم عضم اس هقنك ىلغ(مجتحاو) في ريشلا هقبصأ

 تام ى>هرد أ! -وهياغلاعتهل | ىلصهن لزب لهناالا بلقلا ىلع مدل |لدوبالقمدلا فعضا وأمدل ١ حس

 نونب رشنلا نملاعغن|(رشةناو) ثيدحلاتتك ىفىوراك اهاضقوةداهشلاهللاهقز رين الجال
 مذلاب ةرشنلا نا قيقحتةلاوذوعتل اوةيقرلا ىندعةرشنل ورش ةخس ىقوةلههمع ار وهمجعمنيشو

 اية ءاملارشنا ةرمثن تيمس هوغو صرعهب نماسعب ل_سغب مث 1 واعتوةيعدأ هيلعأر قيام خفل اوأ

 سو هيلعىل اعتهّنلاىلص هتيقرو تمع مثدوحنو هتلابذو ءانةيقرلا ىهوةذوعلا نم ةمجعملا ذب( ذوعتو)
 نمةماثل اهللاتاماكبذ وعأ هلوقك فرط ندد ورب ل_سوهيملعىلاعت هللا ىل_ص هلل رمجةيقر وهسفتل

 هيانكب تلا ءاضقوهريغك (هبحن ىذق )هلك اذهدعب ( مث هريغوةمالن يع لك نمو ةماهو نا طيش لك

 ةالصلامهياعةكئئالملاوءايننالامهو (ىلعالا ىيفرلابى<و) هللا هافون ىأ ( لسو هيلع ىاسعت هللا ىلص

 قيفرلا ليقو اةيةركثاوأ ن سو ىلاعت لاقهريغود>اولا ىلع عقي ىتذارملا ىنعع ىيقرلاو مالسسلاو
 هياغىل عت هللا ىبص هنا ا.معىلا عنهن ىذرةثثاع نعواوناك امني أمهعمهنالوأهدامعل هقنرلهللا هيدارملا

 هل_ةعامراةخاقهّللادنعام نيب واوثدلا ىف هاب نيبري هنا كالذو ىلءالا ى.ذرلا لي هتومدنعل اق ملدو
 نمهيساقي ناكا1(ىولبلاو) ناحتمالاةخسنىفو (نخناراد) ىهىتاا!.ندلا(نم) هتافوب (صلختو)
 مل_سو هيلعىلا-هتهللاىبصهيدص7 تناك ىتااةروك ذمار ومالا( هذدو)هللادنامأ عسل و نيدلاءادعأ
 ةمالعل و مسولا ىهو ةم-سلا نمم-مبةصتغام_تامالعو مما فص نمىأ (مشدل اتام--) نم

 اهش ع١ )

 نيعأو ناحل انيعأنمذوعتب ناك
 نابذوعملالرئاماخسنالا
 لو اههتحج دم
 ناخيشلاىور وامهاوسام

 هللا ىدرة-ثئاعزع

 ه«ساعهنااهعىلاعت

 اذاناك مالسا اوةالصلا|
 هسقن ىلءأرش ىدشا

 ىناسملتلا رك ذوتا ذوعملاب
 جالع ىهدرشنلانا

 وأ صرع نمةيقرو
 ىف فلتخاو نونج
 زوحن ليقف ةرشنلا
 امىلاط# لاوواللق و

 زئاجاببتك ىلعذخوي
 هللاممساب ناك اذا لالح
 ن-همهقي امم وىلاعت

 كلدريسغتاما ومزلكلا

 (هبحن ىضقمث) مارخ
 هلجأوأ هريسوأهرذن ىأ
 نعهانكهناقيقحتلاو
 رذنلا هإصاذاتوملا
 تو-< نادبال حلك و

 اذاف هلمزال رذن هن'اكف
 ىقوتذ) هاضقدقفتام
 ( لو «لعىلاعت هنا بص

 هاف ونىأل وعملا ةغيصد

 ىلعالا قيفرلا مهللا ةشئاعن ءعوريغو ىراخمل اهاورامىبعىلو ملا نم دانك ( ىلعالا ىف ةرلاب ىو ) ىلاعت هللا ) 6

 ةن<ا نالىلءالادارأوءامس لكل مسا ىقدفرلا لي ةوةنملا قفترموه ل يقو ةك-ئالملاو نييدنل | نمىأ ىلعالا ىرقرلاب ىقحا اور فو
 قيقرلا ىةرهانعم ل دقو هدابعب ىيقرهللالاةيمهنان د درب وللا مسا هنا حصبال ل يقوى اعت هللاو د ىل و ةنل | ىلعأ دارملا ليقو كلذ قوذ
 نيذلا عمك ةلواف لوسرلاو هّنلا عطب ن هوىلاعن هلوقل حيحصل او ههانم دقامو عسيقرلا ف يهعت هلعلو ىيذرلا ةغللا لهأ ف رعبال ليقو
 ىلعالا قيقرلا لدقو عم اودحاولا ىلع عي وهواة يفركئاوأن حو نيحاصااوءادهشأ او ني ةيد ىأ اونييدنلا نم مياعملل امعنأ

 نيسلارسكب (رشدلا تامس.ذهو)ةيلبلاو ةنغا ىأ/ ىوملبلاو ناحّءالاراد نمصلخت و نييلعىلءأنونكس يذلا ءايدنالا ةعاج



 باصأو) صاخشالو ىلع هالو لدعمالىأةلمهملا» انا 5 5( معرخش ٠ ,عالىأثاا ]| ىلع رشدان وك اع الع ىأ ةمس عج ؟ةلمهأا

 تك درا ةاوا فن ة> ىقو (التقن )رع 5 الرد 00 ه5 ةةرودلا مسك ىأ(ا مه ,ظعأو هامءايد و4 اللا ن نمدرعغ

 1 ىأمامالا انخرش طف تد_ج ون سلا ىديس نبالاتو عوذ ةوللا# ةيةعردهلاردك أاءاوىفا ا !|ة.شاحقوك#+ عر را ركز نبا

 هيلعىلاءتهثنا ىلصهتلا لوسردآ رفايررامالغ تيرتشا لاقت رهفأ نء خب رام || لهأ م“ 6 نيد تلو لاتقل رب تا دمع

 مههاظءاومر دمهءوحاولك اذأ دلت ند ىدرأ اول ةهموةنأف در الودع لاف هلو هريشاىربرب مالغ تاةفازه٠ نم لاق سو

 001 عر زل ثيذاحأ قام وذكالو خيشلالاةبرغملاب تةلآ اومهعدلب 1 ا رمويلعهللا طا قا ٍ رمل ىلع

 ميهارباك(رانلا فاومدو)
 .مال_ىلاو ةالصلا هيلع
 امالسوادربهياءثناكق

 سدجرح د 5

 الأ - ماق مث َْ حبطو

 ىو (رمشان ااراورشن 9

 ار كابا ردثأو حس
 ةغلزمهبرادشم عج

 ةعلدقو نوني راشكاو
 ريسشاو-لا ىهو ىرخأ
 ءايلابريشأ لا ل ةوواولاب
 د_حاو ىءملاور مشو نم
 راشنملاب عطق وقفشىأ

 06 ص رك رك هيتحتو

 و نازح خلا
 هاقو نم م.مهو ) نيمعطق

 كلانههلنذح ىأ(كلذمّتلإ
 تالسلاو ةتلوتالا نك
 مهموتاقوالا ضع ىف)
 ىناكهللا ىأ(همصّعء نم

 هاقوو هاظوح ئأةخسف

 هيلع ىسعك لثقلا ند

 وهلا ب ”العذا مالسلا

 م نمهورهط» و هيلادعئرب

 ص. نم لاقي ب غارلا لاقدرعغوأ نأك 0 0

 اهذ_-+ هللاقو هامرا1 ل_سوهيلع ىلاعت هللا ىل ص رمل اه-جعج و.خرحىذلاةثمةنياهللاد_.عأ أ هناب هللا درم خاف لل

 00 ا ىعك صاح نموأ صدن «١ صد - نم ص مث نه 9 اذلامو

 هيلع ىلاعت هللا لص ىذا اتن اصأ ىتاارومالان مىأ(امممظعأو هام مال 0 دالا

 واتش ىلاغت لافت ءايدنالا ضعبل عق عقول _ةلاوأب هأب ركز ني ى حيل عقواك قدرعدغت ( هن( ال.ةةاول .45) سو

 راقك-ااةلناةمىقد ىوعدلا نيح ل آقلا نممهمص علا «ت هللا ناالا هللا ىل هر ضب و ىو رشا نم يد لآ

 ردت مولع طاسن اب هلق ن نم هللا ماةمنأو ىلا" ةاورامخالا وريد قتلا ءاماعدرك ذاك امبنيرو هلم

 اومر دز لتقل ديك ان و ةعر دم اوزل تازلتق هج كناقو نوح روأاءإ دك الأ ننعم سمه م ل 2

 را ات راصق لاع ءانيت نهقينح نغدوركأ,يةامر ل سو هياعىلا هت هللا ىل كلو ءالا ميةارناكا راخ اى

 لاش :وراشنم عمج( ريشانلاباو رمشنو) ىأ اعمالءأ٠ دنالا ص قىفاك سرج 2 هيلع

 رشنلا نم نمش موهو مشن اهنوك-ثاهقو رعمدي- - نمهدلآ ىهر 006 ةنونلا دب 0 دراكذتم

 ءايلاب انهام لم تاو دوز لا ةهعجت قو هركووةرعشن اا زاش ماا قواعطقر وثنملاهشب رع 5

 ةالدكلاهيلعاب ركز وهرشن ىذلاوه-هح وأم ىرد أال هنع لة مك ماعرم ثا ممناةستق نبا لوقو

 نما 0 زبرهثاودع هيلع اعتهّتنا طاس ذاهيملا !للد نم عقوامهب عقوذ ةىح كلما لتفأسا مالسااو

 بدهن اطل ك _.ماف ايفل نور 11 كةقنان ماطلا ةكردا اوهءاطن نم هقلخىل هراف كالا
 د مهاد ره نس ل ةوأب ركز وز عشلا اورشنكهي ءاعناطو دا امه نةراشلا ماا تور ازا

 قرحلاو للا ىأ(كلذ) هناضىا(هقلاداقو نم مال_اوذالصلا م.م« دنالا ىأ( مهنمو) مارك

 صء«ق)ر ا: ذلا ههجوةقددلاب قب تيدا فو نماو عقل ىدع“ د رخ سس و ظوح ىندع ىتوورشدلاو

 نمظفحو (همصعنمم-ممو) رانلا قارحا ن ءمال_تلاوةالصا| هيلع فسوف عقواك(تاقوالا

 انيدن) ءادعالاه.اع طاس امدعب ىأ مضل ىلع ى.م(دعب م هعاك هدو أامصعد هلعقوناو هل“ هلا

 منئلف)مدقتكسانلان متمدعت هللا اوىلا»ت لاقاك مسمر يلع ىلاعت هلأ ىلص

 ىلعره اظلاوهو ريك ردح همز كب هيف زو2و وديد كلاب فك هقك ن م (فاكي

 قورخو هل -ءاف(هن رزومدةملوع- :ةمو هول _بوديلعىلاعت هللا ىل_ك(: دن ىلوالا هةحشدلا|

 وهولذورغ -ص ىنء؟ى حق نهوإ-ه:ةنرب زم-هاةثمقونأث لوععم (ةثةنيادن) انيدنن ءة>اس

 انأو ىذدر ب أ هبا | ضعبل لاق هيدل يرقي وم

 5١ هان اهللأ مو رب ىددع م هءوبلصو ل ةقهجم هيلع قلافانأ م .مهلج ررزاقنةنحمالخدي دباس 3 ةقيق ىزمش هيلع ىايذا

 اعلا نما 0 مضلا ىلع | ينيمدعت م دعاك ىكدلا لصأ وا «يجمه رنه( نئاتا نسدادالا عسب مع

 ةياعرلا هأ تاص>ةل لا ىفذةحار لاهل ثءتوامزعنذل ١ الاهذهت از“ :لدقو لاب امهاتق نم ىأ سانا نك« تع هلل اوىلاعت هلوقل

 (ةثمقنياد») «نع عنج نلف ىأ ل ءاف هنا ىلع عفرلاب (همر)ةخسن فاك ادع ىأ(ادن فكي نئاك)ةياكاو هاه و هباقكلاو

 رةصامق نموهور“ :ك الاوهوةئيةسنز وىلءهيقءايهداب زوي رك انلوا عاف نيك ركام ىلا نرككإلا فاقلا 0

 هتنحو قرشغملا قا-نهن اةقاحتاخدف سو هيلع ىل اعتهتلا ىل هللا لوسرةنج وح رح ىذلا هممق نيهللا دب ءوهو لذو



 ططةطوارثاك ل_:>ق هاشم 30
 ةوهثنعأب زرمدك وأ

 سر ا ا

 ثدد>ن هم ندب هعااقو وو عدد ىلإ 00 حك نذل هىأ(هب لو رم هطيملادن 0 0 و(دحأمون)

 ناك لموق نمتيقالاتدخأ ا 2 ء( ف اطلا لهأ هن 0 وأمسك ى 2

 مون هدشأ موك يا عد أ ل هلسو 0 )ءرادعانيعأ د ءىأود
 قغتسا ل5 ىهج و ىلع مومهماناوتدراامىلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل تلااقأهناا,معيىلات 0 7

 نيح فئاطلا ىلا ىبتن اانلمالسلا 0 0 :لالك دبع ني للاي دمع ىلع ىف تضر 0 ءنهللا ىذر ةثئاع

 (قفطو اتيمدق راد |رهءلج 1 4 هيلعهنا ىورو ف ئاط !| لهأرباك [ نمل 2000 د موب مو هت ءةلامدثأ
 ىلا دمعوهعش « ناك نم دق" 0 1 صل وهنو مسا !مهذيمعو مهءاهقم هنأو رغاو 0 ْ 2 يد رب 2

 ل ا - 0 0
 هل رحت فئاطلال_هأ 07 عر

 فق هلاثعبأام_هجر 0

 ئوروثيد-كلا بنَ | ليج ىهاش نم هللاهامرقكلذا ىأ هللا كأمق وهيل نمت بن نهاد
 0 0 ءرفثلذا ىأهللا كأمقأ لسو هيلع ىل اع هللا ىلص هللا ك0

 دل انك ىفقاربطلا /و زغ هدا -ااوأ قيةحاءانعممويلا(دحأ || ىل هللال وسر هلل ا23هممق نءاانأو

 ٍبااطوبأ نونا لاق لهأ) مالسالل (هتوعدد_ئء)ودنلاو لك ىف 8 ةيعوهومهتانوا تلال رمت ةادقع هادعنويعنع«بجحالو )هللا مانا 7 0 0ص راها رحت ردنا 527
 قا هفازك وذل جي رخ 0 ٠ ري>نالوأ نافوطل |ىقءاسلا لع أ 00 --- ءعجر وصقم نيعل ريكي
 فيرست 0 فرطا ماع نب هلالليقوتدبلا متينة رتل يل
 مل*مال سالاىلا مهاعدق جرف ا ءانام شب ؛ رمل ىوهياعىلا ايلا لكن 5 اة هلاوةالضلا
 درجش لظ ىقاف هودي م-هاعدو م-هغارششأ نم س انىلع مافى رقث ةمجلاندقو كلا ىأتومدعت وتلا نا
 لام نيل هللا م- يفك متهاذوهو4- داما يطأ 3 : ةرمكذ سهم ا, ةئراح نيد زهعموأهد>و فئاطلاىلا
 فعضوكشأ كيلا مهللا برعلا لاب ىلع هاا ياكل 0 طاقم هوأ جة هناورغاواوناق مالسالل

 ل هر نع )كلذ اكو سوساحلا وذي . 0 قطغئ ألترا انا هفكاذاهدب ىلعو هنيع ىلع ذخأ لاقي 0 رز 00 0 احدد ع سا هنعممجحو هنع ىلاعت
م
 

 لء+جوهو رو*إ فرعا اسءاهنال ا ير دا 5
 : ةودراددنع مهوموملع ملسوهيلعملاعتهّللاىلصحر 0 رواش كس نات 1 د ١ 2 10 م <( راغملا)
 ديغب ودعا ىاكت لج مساروثوهدنعفاتمديعنب روثلوزثلار و 0 رديت ةوتلا هوا كاكا
 كد ىأ ىنم-هجت ك_مأو) مالا دبع نب اكهركسنأ ن 2000 دا رثمه-ؤر ىلعر ثنو موو, عىلعىلاعتهللا

 و 10 وواو 00 و ميهعلا ىلع ةمدعم قدم لا كو 10 0 انا 0 0

 فاوهو ىتايحةلقو قوق
 محراب سانلا لك

 02 اتنأ نيالا
 بر تنا ني-اراا
 نم ىلا نيف_ءضتسملا

 نا ىرعأ هتفاك تب را
 تبت5ئ5ب-5:555:555555555555586936939564605 5555ه (------- 3

 ناةرش ”الاوايث ذلا ٌأ 1 1232رب7ئبئبئببتبتبت

 ثودعىل-ع)ىلاعتوهنا>» تقرشأىذلا كهجور ونبذو عأ ىل عش 1 77 صو 3

0 نتا مل
 

 5 0 ا 0 دقاق ءالاةوفالول
 ا

 قزهو 0-2 َنَءَرَوَت 1 3 تدب عهرامنوتلا ناهد وأ رتو مويلعحج رخآ ا

 ىور ولاق مترو * 1 نلجخ اسهال 0 )هجورخموء وق ىورب و(هج ورخدنع) كلذو ابا 5 7 3 محار ( سيرف
 هيبن نعىأ (هنع)ىلاعتهللاىأ(كسمأ 0 انعممتلانآنزحتالدبحاصا لو ةيذاراغلا ف امهذ نين 0 7

 دنا ىراخبلا ىف ىذلاو لسوهدلعملا 5 0 1 "3| ل بفرع اذار هوىلأ ظ فاو رو” موسىلاوأ نيننا ىاث ىلا ءاو يالا

 5 مخ اف ثر و غءاج ءاهلظ ىف مانو رج شب هد دولنا طل ايكو 5-5 00 0 مال. اأو دل صااهملع ال لاو 2 قصه, أه مدقتدقو افاغلاثراحلا نب ا رو ”ىلأىلا
 ارد ماس وه ىلا هيلع
 ري. اي ثددح اهل نمفدسلا طة نهللالاغ م 00



 دداس ملسوهيلعىلاعت هللا لص ىالاوهرخص لج ناكو هءقيمرد نادارأ ني هّتعدك أى أةمالاهذهّنوعرُف (لهد ىنأرج>و)

 ثيدحهداناإك لسد تودرش هللا ءاقوذ صرالاب اراب ر ةخاسأب هلوأ م ذب( ةفار 0 0 اتمدق”وهذيدتقزافةيلءاه>رطيل
 ذقوهرعك ىلع اهىدوويلا د وهو مد عأنب ارحسن مةخسن فو( مدعالا نيارحس)هعنوملو هظفحتل ىأ (هقيل نئاو)ةرجملا

 ةملطفم -و4طاشمو طشم قدهردعس

 (ةيدوريلا مس نم)هرحس
 هاد هتمسلةوا1 ناب

 هر عانرم_2 هذوندم

 ام لك اف هءاههتك

 5 هراحصأ ضدعيو
 هب تامو !منعاشع فرض

 هرأهاةةقءاريلا نب رشد

 هقوىوراذكاصاصق

 -ءأهللاو مدقت فالح

 هنأت هنال_صاخلاو

 ىذلا هين ىرملاعو

 ةهاصنو ران هنا مع

 تعش ىرخأو لالا

 ماقم فن 58 لالا

 تايضتقمثحلاكلا
 تاعصلاو تازلاءامسأ

 (هئايدنارثاس اذكهو)

 بولا (كتنم) مم
 ال_بلاو ةالصلاة يلع

 نم(ىناعم)م-م(و)
 هدو ماق_سالاورثك

 نملياةم_هو مال'الا

 6 (كلذو) مانالا

 امنم) موال ل

 انف( رد طا همك
 رو_هظااوأ راهظالا
 مهري_صد (مهةرش)

 هذ_هىف)تايلبأ أ لع

 ةنواعملا (تاماقملا

 (نيد وز تالا اهم

 مهريغل مهردق عفر ىأ (مهرعأ) نيني وةخن فو

 نمار رضرثك أوارطخ (مظءارهامءاهودقلف) ىراخبلا هياورىفاكركذ 1

 ناكوىرخأة سقى مريغهنارهاظلاو ثراحلا نب ر وئعدهمسا لية ةثلثملا ل ديف اكب بيط# | دذع
 قاعورد ثلظ» لسوهيلءىل اعتهتلا لص لزنافاذغلا ريثكداوباولزنفةلثاقلا مهتكردا هتاوز غض عد ىف

 ىلارعا اذافاونافإ_سوديلع ىلا ءتهّنلاىل_صهللالوسر مهاعدني> طعبقاو ءانوهذعاوةرقتو هقيسأوب
 ىمتلعن؟نملاةفاتاص هءدب ىفو هو تظة دس اف ىبرس طرتخاف ماناناو ىفانأ اذهنا لا ةوهدنع سل اج
 برادو نافاطغنموهو عافرلاتاذةو زغلاو نيئرشملا ن موهوهس.قاعي لو سل اح وهاهوهللاتلق
 فدا طقس هردص عقدمال_ا اوةالصاا هيلع لب رحنا ىو رواد# مل لةقااناهموقل لاق ناكو

 اوركذا | نمآن يذلا اج ايىلاعت هلوق لن هذهىثو مال_سالل مهاعدقهموٌةل ب هذوو هل سأوهدي نم
 رج>) ل-_بوءهيلعىلاعت هللا ىلصهذعهللا كسمأ (و)ءاك كلذ مق[ رخآىلاموقمهذا كلعهللا ةمعن
 سا رقل لاقناكوه مل .وهماع ىلا عت هللا ىل- صارم ربناداراذاىلاعت هربا هنعل ماش ه نب (لهجىنأ

 ىلأ ىت>هموةاد_غهمقن راف فام دمع ىنب نمىفوعنمأف هل-جقيطأداكاال لجأ رجع ادغ هنخضرال |

 ريغ: مداعمثهديهيلع تسي لسو هيل عىلاعتهتلا لص هيمردارأ املف هل ىذمو رجحلا ذا ىلصيدجسملا
 لو هياعىلاعتهللا ىلصهّللالوسر لاقذ ىناكاب نامهامظع هلم رأ1 لذ هنود ضرءلاةئاولاسفنوللا
 نيةقارسوه (ةقارسس سرف) تو هيلعىلاعت هللا ىل_صهنعهنلاك سمأ(و)ءذ خالف در' ليربج كاذ
 هيلع ىلاعت هنناىلص هللا لوسر وركب ىلأ نمذخأ نمديد سد رق هلل عج ناك ىنانك-لا مشعج نب كلام
 تخاس امهكردأاملنامهقلخ هءاهذ قهتصقو ةئاقلا خدم نموهوةرجهللايفختسم ج رخال ملسو
 رءاشوهوةروهكملاةصقلارخآىلاداعوا و هنمافنامالا سا طةهعا2:5تذاكو ضرالا فهسرف ُماوَ
 .[| الو تلت# هتعىلاعتهّنا ىذر نا مةعةفالخىف نب رشعو عد رأة نست امو همالسا نس>و أ ديج
 نيارح_سنمهسقي مندل 09 هناي اكىرسك ئراوسهسلاو مالسالابىل اعتهربا هقرشأم معدلي فك
 اهت-صقىف (هيدووملا مسن مه رحس نمارط+( مظعأ وهامعات و دقلخ) مدع مكىدوملاديبل( مدعالا
 ىلاعت هّشلاناتر رق كناهربدقت لاو: -نعباوجاذهوهرحس ىلع مالاكلا قا وسواس رقتمدقت ىثلا
 هندالةباهنابباحاق مدعالا نبا نمهمصعت / لذ هنت ايصن صحىف هلعج وءتنافويءاينالا رئاسنعوزيم

 امل ه+والف لتاقلامسلا اوهوهنممظءأوهاعماو ودك 'وهياصم نم هذع ىف رصامهمءنوهناوثل اريثكت

 عمدت ةداعىأ (هئايدنا رئاساذكهو) هلو هل ةٌمط ون هنا عم هندئاف نأيب ىناي_سوهيقةدئافال هنا نم ىل.
 أ امي ركن (ىقاعم) م مم(و) مهر وجالا ريثكت بئاصللاب( ىلةءم)م مم ىلاعت هللا ءايدنا ةيقب ىأ هئايدنأ ا

 هتاقولل فدي راحلا(هتم كح ما ةنم)ةفلتةئم-لاوحأ نوكوأمهؤالتب اىآ(كلذو)ظةحو م4
 م-هلاوحأ ىأ(تاماقملاهذ_هىفمهفرش)» ارضلاوءارسسلا مها ضرو مهريص عمم هئالمباب (رهظدل)
 ريصلابم طهرت ىندي (مهيفهتماك مثو) مهريغمقيط,المىلعمهربسص» (م-هرمانيبثيو) ةنواقتملا

 ايندلادومأ ف (سامتلالا) لي زى عفربةخسن فو( عقتربو) بئاصئارادفنيذلا يشل سنجنم
 مضل بتفلا يصل 222322222222222 ل 22

 نع

 (مهناحةماب) مهريسغلو مت يل ىأ(ققحيلو) مودل هثيلب راثآو مويلعهتدحراهظاب ( مهيق هولك ) عامل اوأماعالان )م 0

 5 عا وباب

 هامثشالا ىأ ارشدلاماسحأ

 مهتب رصتعزدعىأ (مهتيررشب) مهثال



 مهاشغبالو ءالب وةئع موه ضيال مما نم (مهف)هنوم هوتياس1ءلازا سانلا نمنب-ةيلا ماقمىف حاقلاو مذلاب (ىعّضلا لهأ نإ
 ىلع) بئارغلا ن متاداعلل قراوذ لا نمىأ(بئاجعلا نمرهظراباول_ضالا) مهتنحلاداعبتساو مهتدتر ملام اظعتساءانعوةدسش
 ردقلا قاق_ثذاو ىسنعل وملاءاّتحاونيطلا نمريطلا ناو ملكلا سول ةيجاصعلا بلةول لا يهاربالرانلا دربك (مويديأ
 ةيتوسانو ةيتوهالهيفنااولاقىت> «هياظ»تىفاو ءلانذا ةخسنىف اك محرم نبا ىأ(ىسغب) مهتلالضك (ئراضنلا لالضإ) ريكالا انيدنل
 م40 2 (م-همالتيلست) مهاباهشا نع ىأ معو ةخسن ىفو( متن ىفنوكيلو)
 + تق قس 51 از نط 727 ١ ٠ لك ولكي >0: لتي 1011ج ا 7 ل 6 1 كل اور طم زب "عع تحط دع حسو

 َىء ّصل مهم هول ىللاعت هللاءايدنأ ىقىأ (مهن) ماوعل |نمهلةعفعض نمىأ (فعضا!لهأنع)

 بارعالاةاهجضءيدترااذلو ءانغلاوتوملا هل ض رَعَتَو ءالبلا اشد نميمهريغك | بلمهلام-هكوقع

 ةيرشنلا ضراوعلا فمهريغك مهنا سانلا فرم ههالتر ف لسو هيلعىلعت هللا ىلص هللا لو درى وتأسل
 تازجعملا عئادب وتاداعلاقراو* ىأ(بئادعلا نم رهظراع)م_ريقمهداقتعاداسقب (اولضيالثل)
 هو و ىنوملاءايحاو رمقلا قاق_ثذاك اةيبانىلاعت هللارمارم_ممردصتو ( ميد. أ ىلع) رهظن ىثلا

 ىأ (لال_ض) ىناخئاءافعطل ضرعبامدل ضرعب ورحس وأ ضرعفيك اذهىلءردقي نمنولوقيف
 اولاواهلاهول عج هتزجعماوأراس1 مالسلاو ةال-صلاهيلع سرعنبا ( ىمنغب ىراصنلا)لالضكالالض
 ةل-طايلاوهتاداقتعا ناب ىف مالاك لا لوط: فرذ ىلع ىراصنلاو مهرظن ةقد مدعو م_هلهجلاولاقام
 نءقد ضد انماقمو ىطرقلاوة زم.” نباباتك اهلج ب نك ةدعكلذ ىففلاأ دقو هولاقام فيبزتو
 نوكيلو) نيثدمملا ىلغ همهف له_س ىتحىلاغت هللاهجر فنصم لا هلاقامح رشدارملاذا اهيل مالاكلا
 كاوريصن وبئاضا مهب تازئاذام_مبا ودتقيف(موممالةيل ف) ىلاعن هنلاهيمهالتب امم (مهتنكم ىف
 اوري_صا :مهازاحو هيلااوعجر اذا( مهب ردنء)ةداب زلاوةرثكلا روفولا (مهروجأروفوو) اورب-ص

 ةمعنبالوأ( ميلا نسحأىذلا ىلع) هماعناب لذ تيئأ(امات)ةبقاعلاو ةمال_ىلا ةمعناوفرعيلهياع
 افداعنالىتلادبو رخالامعتلا نما مممظءاباهدب زيق هب ويثدلا منلا نمامه ريغوةحصلاو دوجولا
 ىهو»ان لد_بوةزمهلابئراط عج(ئراوطا اهذهو نيققلا صءدلاق) مهركشو مهريصلا زاحمنوث
 هوغو قيضل ة هو مةسلة د نم مهفاو>ًاريسغت ىأ(تاريسغتلاو) ددجتي و ثدحيى أ ؤرطدام
 (اهبدو_صقتملا) ةيسدقلا مهسوفنو مهحاورأ نود(هد رشلامهماس>اب ضتخئاسماةروك ذسألا)
 ىت>ا ميم مهمألن وو اسم م هعابطد أون وكيناىأ(رشدلا ةمواةم) مهداسجأى مهلاهدا<ا ىفةدئافلاو
 مهتوبا شا ىأ(سنحلاةلك اش1)م_مةطلاخمو مهترشابع( مدآ ىنبةاناعمو) مهروماب مايقلا ىلءاوردق»
 ايشاوةيطن لا يكلم مهقلخ ل_-جولو ةكنالا ا نود رشا نملسرلا تناك اذلو اك او ىلا مف

 ىأ(مهمطاوبامأو) عابطلاةرفانل م-ممرفن, و ماوعلاةريشع غر دقيالسانلا ضعد ىرتاكرك ذامم
 عج وهوةنطابلامه-ساو>ومهب واقوةيناحورلالاسرلامهاوةوم_هوقع نم سنال ىتلا مهرومأ
 اهمكلهنعوفعمه_دمئثا 1 ضرعددقء(ابلاغ د الذ نع)ةاربم ةملاسىأ(ةهزتخ) رهاظلا فالخ ن طاب
 هرضاالامانايحأ هل ضرعن دقو لمعلا ريغتك املا ةرهطم(هنمةمو_صغم)اهلاو>[ بلاغ ىف
 ةخسذ ىو( ىلعالا "الملا, ةقلعتم) مونط اوف هتوم ضرع ىف سو هيل عىلاعت هللا ىلص هل عقو ىذلاءاغالاك
 ىنينكاسلاءايدنالا حاورأ مهوهريغودحاولا هدف ىو سب لعاف نعى فرلا نا مدقت دقو ىلعالا ىقدقرلاب
 0ر75: ت“شء[ءى 557 طاطا 5 ٍِ 5

 نمئثمهءاصاذامهممهتكراشا

 مهلانو اناليلاو تاف"الا
 ايازرلاو تابتصملا صعد
 بدسو ىأ (دوثوو)
 (م-هروجال) هرثك

 ددع)مهروجأق ىوربو

 ىلع)م_هيدلةلاصاخلا

 هذ_هونيق_ةحغا ضعد

 دقو زمسملاب (ئراوطلا
 "ضراو-_ءلاىأ زهدمال
 تاربغتلاو) تاف "الا نم
 تالاخما نم(ةروكذ لا
 صضدخاكا) ةروطسم ا

 هاركلا كيك افلا
 ىلا ىأ (اهيدو صقل
 عيماسحأاب دضصق

 ىأ (رشدلا ة-مواقم)

 ىنبةاناعمو) م_بةلخادم

 م- ,خاسأّةم ىأ (مدآ

 هاك اشا) م-تطلاذةىف

 ةهزنك م_مطاونامأو)
 اعىأ (كلذ نءاملاغ

 ) هم ةموصعم ( رد

 هزع ةد-ء.مو ةأربمىأ

 مهيلعدورط زوكالا#
 ئراخبلا ثيدح ىف ني_:ظحلوأ ة-انءاعالاكم بيل ءني-ثاالمعوقوزاوح رعشمةيبلاءااد_يقو اعطقتمولو نو:4اك
 بصوٍب ضف عضوفنوتيكوأ لات ب رق عبس ن هىلءاوقي رههيفىفونىذلا هرمىفلاق ل_بوه.نلع ىللاعت هلأ ىل_صوهنا
 ذانسحأ ناك.لابلاغ ةظغل فذ-_>وأ فةصالا نا نم ىلحتلاقام عفدنا ذب و هيلعىغافاضوتياسهذ مئاهمه_ملع
 05 17 هللاد_:عموماظعأ ةركالملا ندع ونلق و نيد رمال ةلك ؛الملاوءايدنالا حا اورأ نم (ىلءالإ الما, ةقلعتم) بجا 9 اهفذح

 هج ردمهالعأو



 كقو) نمت ةخا صسد ىأ(لاثم خم ىحولاابيةاثوم-ممعْ)ا هريغو:اوسلارابخا موئطاوب ةْض 0 ل ١,
 مدفضك ىأ(ى < تال لاهو ىداولا مونق قانا ءاغىأ(ى واق ماني ١ الو تاماثت 8 ىيعت الهوه ءلعىلاعت هللا ىلدلاق

 تدبأىفا )هوجولا عبيج نم

 لاقو ادوهطابارش مهب
 هأم مك انيقسأو ىلاعت

 ماعطلا ناك امو انارق

 نانملا توق فراعملاو

 اهن'اك تاعد حاورالاو

 اهبىوقش هنالةةوعطم

 0 5 ع
 ماعطلا عاوناب دا تالا

 امظىشب ءاسلا ناك 61 و

 قطف , 45 رعملا و للعلا

 ابن'اك تاعج ىل.اغل امل

 بهذا هنال ةنورمسم

 تهد: ءاكلهلا امل

 ادور شطغلا امطناحاا
 زاكممانعمنا ىل_عءاذ هم

 فراغلا 15 فراغلت

 ماعط نمبرشن و لك اه
 ليقو اهبارثوةنحلا
 طاشناا|ا.-ْممدا دل

 ةعاطلا ىق ه وسقلاو

 ىأ (لاقو)ةدابعلاو
 ةال_دكلاهيلع ىذا ا

 (ىسنأت سل)مالسلاو
 5 او) ممالارئاسك

 ماك ألا لعق, ى ديل

 ةال_صلا هيلع ) ريخاف)

 هنطابوهريسنا)ماللاو

 همدج فالك هحورو

 مهاقسو ىلاعت ”لاوداةسأوه اقسلاق» همضو هلو ع ؛(ىيقس ! وقرى معا ا 0

 ريمتض عاجراو اهيةلتونطاوبلاذخالىأ (اهذخالإاّذه ىلع ا كر )يبلع
 اا هععلملا ميياعلزانلا( ىولا|ميلتو ١ :الما ىأ(م معز دي ىداهربغو ءامسلارأ مدخالل اهددأ

 ايبا هلهج وال + او لب 0 ا ا ءةاموةكل الما نا (ممم)هب

 لاقدقو) هلاتاملل_هادوهوا :هىلاهرك ذامه:ء ىلا نيق- ا صعد ل* اةلا(لاق)ه.هدارعزأب نم

 0. ااءايل هفاضمننع ىثمءايلا ديد شنب :( ىو هعنا) دنس مدقن ثبب د>حق (مسوهءلعىلاعت هللا لص

 عطقني الىأ( ىلقمانيالولاذ راعتمارهاظاساسحا نا ال ى_> مونلا امل ضرعيىأ (نامان:)
 3 امون مانيدقذا سوهيلعىلا عت هزي ىلص هلا < انمس ااغلارا. .ةعاباذهو 07 ماكلابفك 0

 0 هالصاا هتاف ىتد هيف :مأنى ذلا ىداولا ثيدح ف مد ءاقو هليعزو شدي

 ىأ(ٌمةةيهك 5 تسل ىفا )سو هيلع ىلاعت هللا ىل- ص(ل لاو هريغك هرهاظ ناىلءّل- ادهدقو رماك ها ىف

 ءان حمو هو معطن ءأب مضد( ىقسإ وىلر ئوعطيتدب ؛اىنا)ان هةئيفايدارملاملهو مما حكى اح سدأ

 ىوش ” اعلو زموأ هتقيةحىلءلاصولا مو صدمو صقوهو ىنعمدأ ةسأوهاهس لاش اهمضزو# و يق 2س

 هيفون دبل ىرس ىتااح هزلي وقت ىف بارشلاو ماعطلا ماةمموقت ىلا ة#يحلالا فراعملانمهحوردب
 نكلوىسنأت د ىفنالرخ 0 ؛ د> ىف سو هيلع ىلاعت هللا ىل_ص (لاقو هن مفرط مدع روهثم مالك

 نا) ثيداحالاهذهىن سو هيلعىلاعت هللا ىلص ( رمخاف) ةداعالا نعى :ةبامهيقمدشت (ىنتسدل ىمنأ

 اذ_هونذسبلا مايقود اي |اهبىتلا(هحورو) ةرسلرب_سقتفطع(هنطاب و ) هرمأن مقام ىأ (هرمس
 مال "الاوت اريخ“ نما رتعراميفا قا اذه ىأ(هرهاظوهمسجفالخ) رخآنا ءعمامو امتةيعح

 (هرهاظ لة ىتلا)اهناوب مدقتوةف آعج(تاف"الاناو) لصفلا اذ هلوأق هررفاكرشدلا رئاس نمدرعغك
 ريكوأ ضرللىوقلا طاسط لاب( ىفنع-ضنم) هلوقب هندي و طقففي رشلاهد_بج نمدهاشبامىأ

 ندببا ةحارهبىذلا مونلادةفب(رهسو)هنملاح:ءاملدب نمندبلا ماوقهياموءاذغلادقغل (عوجو
 ىرعملالاقو هأوقو هندب هبه رس .(مرثو) ساوحلا ةارتسأو

 كود .م ىذالاب وهملاعن عا هاج ورا ون !اةلمضقو

 (هنطايْئث)تاريسغتلا نماهلكتاروك ذماهذهنمىأ (اهنم) لوا ا نمل مهملاءاحنا مضب (لحال)
 هضه دعنا منطاملاو رهاظلا قتاربغت ازا طاف رشا ضو فالك ل

 نال) هلوةبهحضو مث مدةتاكرهاظلا ىفامهيوا فا ةفلاخغا ل_عوىلا ةراشا (نطابلا مكحىف)هيفاصقن
 قرغت ا ماناذا )همدقامهملعل هر رصتملو مال_تاوةالصلام ريلعءايدن دنالار ءاسلب رشدلا نم (هريغ

 هساوخ ل طعن امانا ريثاناهريةرثأو امهلغش ىأ هلوعغم(هبلقو همسج) قرغت_سال عاف عفرلاب( موذلا
 تيملاك لوالافم.منطاب نود م هرهاظ لءثن هافمال !او ةالصلا مهيأ ءءايدنالا فال طاملاوةرهاظلا

 ىلاعت هللا هجرى رعنبالاقاك ||"

 | رودقلا تنكستامملا ل قو 3 هته لالا مكان ايو

 هقارغتسا مد_عل(تاقلارضاح مونى ل سوهياعىلاعت هللا ىل_صوهو)توملاوخأ موذلا ل-هقاذلو

 َْ طققمال لاو ةالصلا هيلعمرهاظد ىأ (هرها ان) لرثت ىأ ا هرمسكو 9 اهلا مذب (لحت ىتلاتاف الا نأو هرهاظو

 00 ”ىدالو هنطابب أ( ةنطابئث)تاروك ذاادذ- 00 و] ندب فعضىأ (فعضنم)
 اهرعىأ( قو همسح موزلا فرغت ماو !ماناذاهري_غنالا ر هاطلا حدا مكر نم عم( نط ايلا ى-قرشلا ن مءربغ فال )

 (تاةلارضاح) وهب ئاضعأ ميج قرذ' :باورأو د(همونيقمالسلاو هةداصإ |هم اعوهو) امهاطغو



 هلك نوكل هموت دحلا نمأسو ركن ناك مالسأ اوةالصلاهيلعهنأراث" الا صعب قءاحدت ىن>) برلا عمرمذأح (هتظقي وه

 هيالصو مل_بوهياع ىلا عت هلل ىلهمج وزةنوميمةئااخ دنع هدمم ثيل > ىف سامع نما نع رعمج ْن ل يعس نعمه ركع نعر وصنم

 مغ0ن 2 هتخبخ تعمسو و غأ ىت>هسأر عضو مثهيفو مالسلاو ةالصااهءلعهعم لدللا

 وأ ةراعتءاوهفهمزالهديرأوأهق رافهباةن اك هريغوهر وءشوهكاردا نءزا غب لقلار وذحوهمونىف
 حتقب ( هدظقي فوهاك )موثق مل_توهيلعىلا هتهللا ىلص هلق مهلا معتسا ىقرتشك هلثمول سرعزادع

 اًعباسهانرك ذاكاه-,.ةرعاشملاو ساو رضاح ىأ مونل اص ىهورمكرع-ثل| ف نكس دقو ىفاقلا
 درورثالاو ثيداحالاىأ(راث ”الاضعيىف) ىو ر ىأ (ءاحد_ةىت>)هلاوحأ بااغرا.ةعاصنامذقنو

 انوصمىأ(اسو ردع ناك) مل_سوهياعىلاعتهللا ىل_-ص(هنأ) رابخالا نمهرم غب صخدقو ىنعملا اذ
 ضةئاموه (ثدسحلا نه) ركذاعهيزوج*سانلا نمهظفح نم ةمزالمس ر2|لصأواظوف#

 لاتاكهيروءشلامدعاثدفائاهنال(هموث) ةلاح(ىف) لا ىعتسالا ف فور عموهإك هنراهطوءوضولا
 مدعل ضرعن اناث دل او (هانركذاك ناظةي هبلة نوكمل ) هلا ءاكو نانيعلا مل دوه. عىلاسعت هللا ىل ص
 ضةةنبال ناك وهيا ءىلا عت هللا لص همون نأ ىلا ءاهةقلا بهذ دقو ةنطأ لا ساو او باقلار وعش
 اسلاح نكيولام هءوضو ضني قهرهغ مونامأو لسو هيل ءىلاعت هللا لص« _صئاصنمدودعومءوضو

 ىوردقو مهمتك ىف ءاهقفلا ه-:دباكهيلعادمةعمسدلفهفالخ لاق نمو بح هلأ ىلعدط رشانكمتم
 موي مح هطيطخ عم ىتح ماني ناك لس وهيل ءىلاعت هللا ىل_كهنأ مدقت مك ةحيكد.ناسا,نوئ دا
 ذئيحوهو ناظقي وهفسلقلا رضاح ناك اذا هنالا مح هيقن ا نم ىلوق اموهوضودر دكت ريغ نع ىلصي
 هنال يشب نسل اث "الاب هلده شتت واسو رسم هنوكتل هبا لعتك ىت-ءوضولا ض ةثو ثدحتا نظن للا
 نائىأ(كلذكو) نطابا|نودرهاظأ اب ةطو:مماك> الا نال كلذ ىذتقي ةرهاظا !4_ساوح تماناذا

 ملتوهلعىلاهنهتلا لص ىالاريغىأ (هريغ) ثدحلا نم سو رع ريغ هنوك-| هموذك سد هريغ مون
 تراخوهمسج) و هةيخب فعضته_ءوك أ (كلذل فعض) هداتعمنمرثك أ هثادغ كرب( عاحاذا)
 تراخ ىن_عمىل. قو فعضلاونيللاو هورولا نمت ةغضوتآئرا ىأة ل همءار و ةمج عمدا( هنوق
 هدا_صلا مويلع ءايدناللاقل اععهنطاب و رهاظ هعيج ىأ (هتلجةياكاابتاطعتق) 5 مك: اوأ تمهذ

 ( هرتعبال هنأرمخأ دق) سو هياعملاعت هلا لص( وهو) مهتطا ون نودمهرهاوطظ لطعتن نيذلا مالسلاو
 هلاحىأ (هناو) ىلةمانيالو ل_سوهيلعىلاسعت هلا ىلص هلوةله-:لجلطعت ىأ (كالذ) هل ض رعن ىأ
 ىراخبلاهارر ثيد>ىف لسوءهياعىلاءت هللا لص( هلوقل) رمشدلا نمدريغلاحضااخ ىأ (موفالخت)
 تبأىناكةءيهكت ساىفا) م4لاقفكموص لصوتك ا هلم فوةو هنعهريغى-موموصلا هلاصو ف
 نانيةقا ضعلاقاك ىأ (كلذكو )ىلا عت هللا هر فنصملا لاق هنأيب م7( ىنيةس وىلر ىمعطل
 ملسوهيلعىلاعث هلا ىلص (هنألوقأ) موتطاويزودءايدنالارهاوظب صتخت رشدلا ىلعةثراطلا تاريغتلا

 لالبءاح مث ى راخبلا ىقهلكأو
 ىلصو ما اظةءثساف

 ىلو ىراخبلادازهياكتاب

 هةلهامشت ادع ىأاض و

 لاق هدو هئاقغا نم

 تاقث رمح ني لي < #س

 ن_حأ ام سا ءعنبال

 كلت سلاما لاققمذه

 ل وسرنأ كيا الو

 هيلعىلاعث هبا ىلص هلأ

 نم اظفحي نآك ملسو

 توكل هعوق ترا

 (كيذك وز ناظةيهلق

 ناف(هريغ) هبا ددالىأ

 فعص احاذا 08 دري

 (همسج] عوج(
 (تراخو)هدسجل لاو
 ترتقىأ ةمجعملاءالاب

 هموهت ءهذو (هن -5)

 (هتاجةيلكلاتلطمف)

 منالاح نشا عيجىأ

 ىلا عت هللا ىل_صوهو)

 ) ري_خأدق سوه ياع

 هيرتعتالهنا) هسقن نع

 ءاشعل الا (كلذ

 هناو) كل انهو د ص
 مهقحاب هناق (مهفالخ تعتلاى_هفءاحدقو متادلاملالا بصولاولاوحالا ناب (بصو نماهاك)هيرشنلا(لاودالا هدهىف)

 قىأ(هلوقب)مهةهربو طوع با مدل | ايل اراك 0 ضرعو) 0 وداوهو ءايزعر د1. نلرل ١  (رزعلو ه( ص زادك» أريسقت فطءءل_ءع>عصنأ ) : هلودرعمر ركس الخانه
 2 زال كارو | يس بشت سوه لامها س ا لض [ر دان مدع (بيضشور روم ا
 مد-هنامىلع (ىنيقس ٍءىلر ىنو_عطد تدبأىفا) 5-ةلاحرو ذو ميني عض ىأ (م.اقيهك تساىفا) لادولال اح

 ص:ةئاماتاريغتلاو ٌىراوطلا نان منيقتملا شعبلوةهىل-ةهىأ (كاذكو) فنصملا ىنعي(ىلاعت هلادجر ىذاقلالاق)

 ردسو رعد ) بعت ءملأ ىأ ني_:>ةغب (بصونءاهاك لاو>الاهذ_هيىفمال-اوتال_دلاهسيلع هنألوقأ) ءايدنالا ماسحاب

 برا( عضل



 لاسالو ىأ (ضافالو)هرهاطن هبل ناكاسمه-ثطأبي فعضب ىأةمجهملاءاخئارمسكوءايلا عمق (هبل خامه فا ىلعرفمل )
. 

 فال_:اومهتافارخو ىذرملات انا ذه نم(هن قا الاس ه>راوج وهنا سأ ىلع) هرهاط لدغ ناك ىأ (هنمو) جرخو ثدحالو

 قىأ(هايبف) ادهدعب عرشن ىأ(دعب دخانام) ررضلاةوقوملالاة دشن ماةمئثهيلزن نم( ر شدا نمهريغ ىرخعب ك) مهتالاح

 هنأ)ة-< رصلارأت ' الاو(ة>يدصلارابخالاتءاح)دقىو ربو (د_ةفتاةناف) م (لصفإل#

 فلالادعبو قوذةانئماديد ثونيسعلا عمي (ىنانعلادةوبأ خيشلاانثد>اك) رحسلاهياعرثأىأ( رحم مالسااوةالصلا هيلع
 ظذاحماوهو(ىفاخ نب ىلعز سهلاورأانث) ىدبارطأاوهو(د م نيمتاحانثلاق 2 مم هيلع ّك ارقب]ةميسن ءايقددحوم

 هي البلل رباب ب ب ب -_- -- - - بتبتص7صمللل ةأوأأ هناعف

 (لختام<_:طابىلع) ُثدحو عقو ىعفعراضم كا( رحل):رمأف ل وخاذاهلن لب 0 1
 االلإ ع ول ىأ

 ضافالو )هب ل-تامهرهاظ نم هلرمس ل ىأ هنطابأ ريمضلا وأ ل_توهيلعىلاعت هللا لص (هن) اثإ وشتو 57 5 د 5

 هناساىلع) هيناوجنم قثدتى>ه:مئالتما اذاءاسملارءانالا ضاف نم :رهظ ىأ ةمجغمداضرءاشي(هنم 0 0 5 |
 ماكي هنأ هبضغوهملأ ىف سانلا ضعبل عقياكوض ءىنععةحراح عجةرهاظلاهئاضعأ ىأ(هحراوجو كح 1 )كذور

 ماقول بسانيالىأ(هبقدلبالم) هلاوحأض ءبفسفنكلبالهالةفاتنعتاكرحي ءرحتبو | كبدة دو( فسوب
 (رشلان مرب-فل) ضرعب أ( ىرتعإك)هسيلءبضغن منش مهتافارنو ىضرلا ضعي نايذهك | ”د اكن بخ
 هيفنامىأ (هنايب ىف) مضل ىلعءانبلاب(دعب) عرشن ىأ (ذخانام) كلذ نمئثب ىلا اذا م 0 38
 ملسو هيلع يىلاعت هللا ىلصهنأ) ىراخبلاءاورتيدحىفإك د( رابخالا تءامدق تلق نافل ضفإ)# 17 0-6
 [ك) سانلانم و هيلعمل عت هللا ىل_ص هم هعق نيدحاملا صعب هينةطاماذهو مدقت اك( رحس 7 : 0 7
 ءاممسالصالا قوهو نويلابةل يمقن اغا ةبسأ (هيلعمءا رقيىفاسغلاد وأ خميشا |) هي(انثدح 0 3 ىر أ

 ىلع ن -اوبأ ان ةدح) لاقمدقتاك متاحنين جرلا دبع نب( د نب متاح انثدح)لاقهباوم.-فهيلعاولزن 0 0 0

 نيدهمانتثدح) لاقمدقتاك ىساقلا ظفاحتاوهو ىو رقلا ىرفاغلا فاخ نب دهم نب ىلبءوه( ىفلخ نبا 1 26 0 1

 ىرابهلا(ليعم -انيهللاد يبعانت دح) لاقنايملا نعىنغوهو روهْدلاعيدصلاب>اد(ىراخبلا 6 1000 : انثدسح) لاثمد_ندقوىربر فلاوه(فسوبنيدهئانئدسح)لاقمدقتاكىزورملادب زوبأوه(دجأ | تعدد توكل 1

 ني-:ئامو ىد>!ة:سىفوت ؤوكملاةماسا نيدا (ةماسا ودأ اند ) لاني سنو نيتئامةذسىفوت 11 2
 اههيلعمالاكللا مدقث(هيبأن عدو رعني ماشه نع)نازيملا ف هتجرتوةتسلا هلج رخأو نونا درع وأ 1 1 00

 ءاندب(ل_بوء يل عيلاعت هللا ىل_صهتلا لوسر رحستيلاف)اهمعىلاعتهّللا ىذر نينا مأ(ةشئاع نع 10 0
 امد عج ودوبيللاقياحناك قفانموأ ىدوجي وهو مصعالا نيديباهرحس ىذلا نا مدقتو لوهم ا ساعوو رع نى ماسق نه

 امونيعبرأ لقت هرح_سهدم ففانخاو ع.سنس قناكو فاقنلارهظإ و هيدوهيلا قد ناك هناب
 || هريثات ةدشوهر وهل رابتعاب كلذ نابامهمدب مج ويلي ولا هدمتعاو مدقناكةنس ليقو روش هس هو 0
 ناظد ىدع سلو هل لص الاممهوب هلايخىف عقيىا (هيلاليخيل) مل_سوهيلعىلاعت هللا ىلص(هنأ ى>) 51 نع) 8 0 '

 ثيدس#لا اذه (ىرخأةداورفد) رحسلاملأن مهب عقواسل(هلعفاموْئملالعفهنا) ىلاب ىدعترال هنال د( هيأ ةةدرغنبا
 هل ايدارااوهو نهعماحي وهو نوعماجهنا مهوب ىأ (نويئاياموعاسنلا ىلا هنا هل لمح ناك ىت> 00 8 - 1

 ًارتاىأ(ثيدحملا) هركذ نم تيح:ءافةشئاعةباور وام يسالابدانهبح رمصن لهذكلا ةءاورلا كلة ىق 8 معى 000001
 إ * دبي هللا لص هللا لوسرر حس

 تب دحلا هريغو عاب نمىأ ل ءقلاةياور فو (ىشلا لعق هناهيلا ليخيل هنا ىتحلسو هيل عىلاعثأ

 .قايساك هياعوفتمثددخو عفاضدأ مل سمهجرخا دقو ىراخبلا دنع ن مىرتاك ىذاقل|هقاس دحلا اذ هوةيلاحةل + (هلعنامو)

 نوعماجت مهنا لاح او نهعقاومنا نظ: ىأ(نومت اناموءاسنلا قاب ناك هناهيلا لي ناك ىت> ىرخأ ةياور ىفو) ف نصملا مالك ىفاس رك
 ا ره-ث]ةةسلذؤ ثمل هملعب 1 اوهثاسن نءر2ى> 3 ءوهيلعملاعل هيأ ىل د هللال وسر رحسألو ىذم هرخأا كحل لاق (ثءد 2

 ةصاخاهتع س.> قازرلا دبع لاو هند ث بل هناة كئاعن ءىتايسو ىو ةيلارم هن ىفاذك ىسهتن | نانذوعملا تارن مرمى ىورا هذ
 ةةسوبوصأو همايأةعبرأوأ مايأ ثالث ةباورو ساذلا بريذوعأ لقري_سقت ىف ىراخمأا حرش ىف نةلملانب|لاقدرمصد ركنأى>

 ةنسلاكدعبالاهنم واعمل وةنس صن ىلا هنع فخ مث مامالا كل ةىف هيلع دال رضاك مال لاو ةالصل اهيلعهلعأ ول وقأ ديد



 (هيلعزاحفيكو) روك ذملاث ولا (كلذ ىف -وهياعملاع هللا ىل< ىذلا لاح ميك فر وح ملا ىلعرمالا سايتلا نءاذهداكاذاو)
 ةشئاعملاهاندنسأىذل(ثيدحلا معو اذهزا كاباوهلللانقفو ملعافمودءهوهو) وهوم ماقمىفنوكيناورحسلاىأ

 م40 212222071 2222222 22222 2 ب حسا
 تعط د ةو) هيدل همشال
 ةفئاطلا ىأ(ةدحلملاه.ق
 هديقعلا ةَعْتاَرلا ٌةدحالملا
 (تعرذتو)ةدسافلا

 ةعدرذلا نمةمجعملاذي
 ىلا )هز "لإ +

 مو:تاذملسوهياعىلاعت هللا ىل هناك ةشئاعن عءزتد.-صااىفوهائكهمامو هماوتءهرك ذاو ثيدحلا
 | هد _>[دعتف نال رىفان أ هيف هةشفتسا مية ىفاتفأ هللانا ترعش لاق ماعد ىدنعوهو هلآ تاذوأ
 لاوهمطن ملأت روم ىأب و.طملاقهعجوامهمحاصلامهد>أ لاق ىلجر دنع رخ" الاو ىسأردنع

 ىلاعت هللا ىلصهللالوسراهاناقناورذرثبىف رك ذة عاطف جو ةطا ث هو ط ته ىف مصعالا ني ديل

 (اذهناكاذاو)هضعد مدقتروهثمهيلعمالاكلاواهجرح سلو تنك دةهراككأ نم سان ف ملسو هيلع

 هللا ىل_صىذلا لاح يك.ذ) هلعفيلامىلع يختي (روح ملا ىلعرمالا سابا انم) روك ذملارعالا
 هريغىلعزاح ىذلارمالا كلذ (هيلعز اح نك و) هل عقو لاحىأ ىلعو سامتلالا (كالذ ىف سو هيلعىلاعت

 احىأ قم وميلعل
 0 لا هيةتنعطدقو) ناخيشلاهماورىلع قفتاوأ ثيد-لا له[ هت ىلع قغنا اممىأ (هياعى فتم د (انوتع خلا || تا ثيد_حلا اذهنا) هللا ىبلاطداشرا اذه هءاتك ىفهد دة نال ةراشا ةيئاعد ةيضارمعاةلج ةدراشلاةضحادلا ججحلا ىو هقيقكتو ىلا ىلع فوةولل( كاباوهللاانتفو)هرحس نعل ئاسل ا اهأ (لعاف ) هلوةب هنع باحاف هل راهطالدت حاس ىأ تايتاددعت دال خلا راع ماع ا :راوت انه ءاهقتسالاف داتا 3 هلا هيلع ةزدتب لاري ه2: قرإ | ةسصرخا هن نا تصىدلا لت تاركا عيشة رصل ل ا

 تع در وز ةودخل اماقمقهسسا اوذعط ىأ ة.دمسلل قو ىلإ رطلا نءداح ىععدحلانمودساعلادئاةعلا

 دئاصلا كلرشاهاصاو ىنءموانز وةلي_سولاك ةعل رذلا نمزيامهمنيءوةدد ثمءارو ةمجعملا ذي( هن ِ

 اهفعضواهتقر ىنععةلمهملاني_بامضن (افوةع فخ بأ) موعقن,اليلدهتنطوهىتوقن ىأاعرد

 اهقعضواهتةر ىأءاخلا

 اهطيلذت ىأ(اهسملنو)

 اههامشأ ىأ ( الاثم ىلع

 مأق نقيل اءاقعص نم
 هص

 5 موضع عت وبىأ ) ع مع د اىلا) ..ملع ع رثولق هد ا يفاوتتلاو)

 ككل ل وبقى تاكشتلا لادب هنا يح وهو رد فلكم اواي هياع ندي نا موت همي تل د

 رجببلااسعا وز هن ىرليالا #هريغبا تل مورتأ رهصا ايشىأ(اسل)ه قاع اموهني دىأ(٠ ماى هلوأ ياا(. | خل رعي لال يناو) ناسا عوماقاوتنو) جس
 هللاهزندقونيبملاعرمشلا
 فد رلا ىأ(عرشلا

 مظعملا( ىنلاو) مركسملا
 ملسو هيلع ىلا عن هللا ىلص

 نءىأ (لخدياع)
 (اسلهرمأىف) لة دنْئد
 اطالخ ىأ هل اوأ حقب

 رحسلااءاو)اهابتشاو
 صارعالا ندم ضرم
 ىأ (لاعلا نم صراعو
 ص ار-عالاة + نه

 هيلع) هعوقو(زو)

 ةيعيمطريغر ومأهتعأ نيف هلاعقناو بازملاريغتل سدس ءنالةغلابماضرعهلعج( ضارعألا نم ضرع
 كلذب نوذرتعي ءاءطالاو اررضواعقت ندملل ىرسسد ةيناحورلارو هالاو ضارمالا نمدود ءعموهو نامسنااك

 نمةعرس لو زيامءابطالا د_:عوهو ضرعلا ىعءانهضراعلاو هلع عج (لاعلانم ضراعو)

 والام جارخال لصوص (ه4-هاعزو#) هقنب موقيالامءاك او نم هاك: دنعوهو ضارالا

 | هضورع(رك ديالا م)هيلعاهدز وج ىتلا( ضارعالا عاوناك) نون اك اهنم لسو +. عهللا ىلص هيلع

 نءمالسلاهيلع هن وب ىف )احداقاميع واصقندعبال ىأ(حدةيالو)ءايدنالا رئاسىلعو مالسا !«ماع هل

 هللا لصهجازعو هعأو اخ لك أ ىلع مهله ا هءايدن هللا ناصاسمم هريغو صرعل او ماد اك ضارمالا
 وهو ضارعاو تاريغت هع ثني ةرثو ههقيقح هلرح_سلا نا ىلع ىنبماذ_هرةجرعالا لدعأ لسو هيلع
 مز> نبا بهذ هيلاو هلةةيقحال _مكتهنالأق نا افالخةن_-كاونآرقلا هلده_ثنور وها بهذم
 ةقيفد لا هموةذبع-ثوهو هلة_ةيقحالامهسنم عاونأ ىلعرو هلا د:ءرح بأ و هريسغو

 ىف(دروام اماو) بغارلا نعاضبأ تأ, ومد“ اك رومالا صعب صاوخو نيطاي_ثلاةنواسعم
 ااا |س ئ]هناييمدقتاك (هلعفغيال) كَ وئدلال_عقهناهيلا ليخ ناك هنا)ىداسلا ثيدخلا

 نم( هن وبنى حدي الو) عامجالاب( ركنا اهش مع (

 سلف ] هلع قامو ىورب و هلاحف(هلعقيالو) هلاعفأن م(ْئذلا لهؤهنا )هلابلايخىف عقيىأ(هيلا لي ناك هناد رواماما وز عازملا ريغ



 حد_ةيوأ)هتلمماكح أن ارب ىأ(هّنع ؛رشوأ)هثمالىأ (هغيلمت نم 5 يثق )4 هوة دعا( ا ده.اعلخدد ؛ام) لوح ا( اذه

 0 (اذهن قةكد :هصعىلع) همالاءأ 500 ءاجالا )زجل ع 5 2 هل هآذلا هأ مايغأ] !ا١هةرص ٠ نهاوثىةخ .: قو(هةدص ىف

 هأسدث ردم :مأ)ن «هحسا ىو ( ىف 34 ءلعوورط طروعامي :)لي مد هلاىأ كا ىو وربو 1[ (اذهااو) لا ىنداةلاخدا

 ( ايس ثعببمل ىلا
 اىأ( ةاومادر اسوم ءاعيلا هته ىلع( ءاع) لخدا عراض»هلوأ مذ !(لدي)رعأ # اماذهىف |

 عساس

 نه هريغ ىلع لضفالو

 لوخدل 1 اسغارلا لاق (هنعب املا مثوأ هعمل نم م ع *ىف) بد اا َ ادا تي ةوأ هءعوةصم 9 نأ ار (اهلجأ

 الو ل ما احم ا وعدو ولع ل ةدالءلاود دانا: نعد انكلخدلاو ج ورا وذ أ ع اند مايل عأ نأ لوق

 نو“ :ءاطاا همهونأك هعرشو هع أمد ؟(هقدصو) ب بدعل !ىأ(حدقي ا مم دب الخد ك.) :اعا و 0

 م عىل آا عت هللا ىل- ص ناك ىلا ةكفألا أوم اع اأو هل ا 0 2 0 ا

 3 ا انما عاجالاو ]هنا رععفدي ولا(ىل-لدلا مايقأ) كلذ ٠ نموها داحو هل_هخءمأ .ماروعم هآاهارب

 هغمأمتو ه- -عرم* *ىقةلخ اد ه٠ 0 0 ءاعىلاع 2000 هه دع ىلع ء) نيدلا

 طة هنا معرو ثيد 42| م هةعدتملا ضمد رك :ألاويلع اا ىق ىرزالامالكن هك. ءهرباذهو هيد نع

 ذا ا ا

 وهوهيلا ح ولو ب ىهيلا جوي هناووه سدلو لد ءريج ىرن لهو هد ءاعرىلاع « هللا ىل هنأ اره ىلءل مت

 قه ها « عهعلب ؛ اميق موه .ا عىل اعت هبا ىلص هق دص ىلعماق ل ء ادلانال دودارع

 هناىأ (اذ- هاسءاو د) ىمت" |لطابهذالخ ىلع لم ادلا ماقام وحدو هقدصن هذه اثتازحعءملاوم 9ع ءاوخلا

 ىأ#ك رتوز مهاب( ءورطز و<ياميف) ىهةصوصةعرومأ ىف لب اماع سدأ لعق مئث لعقديلاىلء |

 درةمرعأ ة>نىقوةعورشملا ماكحالاودو>وّدلا ن م( مخس ثعدي مىلاو 1 مندرومأ ىف هم اء)هضورع

 ىمالا حلال هقايكاو

 ردا هلال ديمو
 ىو ا” ىورخ“الاو
 اا لق ىلاعت هلوقهملا

 ىلا وب مكاةمرشانأ

 ىلاعت هللا ىلص ( ودو)

 رومأى ىأ (اهيذ) لو هيلع
 (تاف "الل ةضرع) ءايند
 تاهاسعلل فد-ه ىأ

 ميج (رشلارئاسك)

 رمال ناكاذاو تالاحلا
 نه)ل وهنا ل ؛ وةمحعملا د د (لضفالو) هغياب هلو 5 "عب رمد قاعتنام الاروع ند ىرتأ و 17 0 + كلذك

 1 0121 انته لص (ودو)» 0 ايزو ةعقرب وهاب اودنو-يثدلاةروم ل آت نهىأ(١ جاحأ لا

 ىأ(تاف'الل) دعت_بيذهثد-<ضرهءىأنوكسا م دلاد ومآ فى (!:) 7 0
 ناك اذاىأ( دعب ريغق) تمدقتةمككم 2 مل ضرعبامهل ضرع( رشدلا راسك )هقحات ىتااتاريغتلا 0 7
 قلع الى ام :دلارومأى أ (اهرومأن 5 و4 اع ىلاعت هللا ىلص (هيلا ىلو تينا !)دع.ب الثافةضرع ا 0 3

 /ه :عىل>: «م) هلعقيملو لعق هنامد ولا ام( هلةقي .2>الامإ)ر لم طرم *ناوج وق ة>يصقءا علاق عد رشد ىلء(ناكإك) 5

 ىلاعتم( ناك 6 ] هيف ةيفرعةقيةحوه هدأ ايمو ةرزكم ه.ةفأد دوأمأ مل م5 ىف تكن 9 ىأ 2 5 1

 (رخالاثيدحما)ئذلاهيلا لرخم هلوق ىنعي (لصفل اًذهرسسؤدةذ)رخ آهجوينيبي رك ذا «هومهوتام 5 00 : ا ا سل ا ال ل
 (هلهأ فان هنا هيلا لو < ىد) وهوهرسفل نايب( هلوقنم) ةيناثلاهةراور هيدارملا مب ىأر مست لا ءافود 5 0

 0007 1 قر نال هنالك (وز ارث هج ورا ىدعدر و لهالاو ةاحوز نا 0 ١
 هيفريضالا ةيعرشلاالدب ويندلارو هن منان عرصتو هذ َمْمْشفأ ك”رحاوتاف ىلاعت هلوةك نه عمات لصغللا 2 دما
 نمنوكيامدثأ) ليحتل !(اذ- هو)ىراخبلا قهدنسىفهبح رصاك ةنديعنياىأ(نايقسلاقدقو) < 1 7 0
 ل_.< ناك ى>اهم د ىل اعنهللا ىدر ةثثعتلاقاذلو هلع ملام لعق هنا لم :ت2هرتولامهناعىأ(رحسلا 5 0 0 1

 ىلع ىمءاذهو تارهاملارييغت نمهوكتو نايعالا ساةك كلذ نورك عاب الد هياغال ىت>ناقهرخآ ىلا 5 595 ١
 عاونأ ىلع هنا بغارلا لاق دقو رعاك هقال-خ ىلع نو قا :ةيعتسلاك اله 2 1تالدي 2 رتل 1

 دف انس ةظاك 2  ةااسا لا كا همس ف هذه نمر رمذالو هامند
 سانلا 35 ه.ع نياهنارهأ اظاا ىكحدلالاقوىر وُ هلاىأ(نا سلا دقوا +أو هنيدقلاوحالا

 دشأ) عونلا(اذهو) عيحصلاى تشر 21 ذملاهنالةةديعنيا وهلاتو ىلا مزج و ثيدحلا ةعأدنع قالطالايدار ااوهذا

 عسا :اهعا مهرحس نههيلا ل 2 معصعو مه ام>اذاو ىلاعت هلوةهملأك ىلارعش ول +: اذه هضرع :لالاو( رد نأ نمذوك هام

 نيعءأ اورح_سهلوقو جا انا مهرج ب ندد ءلاليخ 0 ءلا ا ا وهو اذهاهم 5



 ناكامفال_ ف لو5 لاذ ىفه:عىل- ةنهناز هحيهعلارا الا نموأم السلاو ةالصا اهيل ةدورحد ثءداحا ح نهىأ(ا مهرب ىف تانلوإ

 «_ةءالرابخالا ف فا نم هتمصعل هلعفي لهنا لاح اواذك ت 75 ل اة ل : لهنا ىتعملاو( هلع قيملو لا

 نال-_,قدقو)ةيةوةدحوى؟ىوربوتالد وسنةروص ق(تالي .تو) تار طخ ىأ(رطا )ع ةاوالاو ناو لا هذه (تناك اسمئاو)

 (دقعال لآ .كهناكل هلعفاسو لعق هنا )ْئ ذل اهيلا لي خان ىوربو ه(ئ هلا ليختي ناكهنا) هيلا ل .خىتحثيدحىأ( ثددحابدارملا

 1 ا مدع ةلرديدحا لك ىأ(لوهخأ هع ءصن ةخدن قود" ١ 0 ؛ وه

 نوملعي اورقك نيطايشلا ن كل وهلوةريشنهيلاو نيطايشلاةنو مع رو«أن الحسا ىلع !اوديسانلا

 دنع قتيتحاوارا جناسنالا عج .طاور وصلات : هيو لعق ثلاثلاو *رحسلاس الا

 ه:مهللا فا لسو هيلع لا عن هللا ىلص لاقاذلو صارمالا س د> نملوالا نأ مق دقو ىمتنانيلصخملا

 ىأ(امهريخ ىف) نيقمغلان :مدحأ نع ء(تاءملو) هيف لد اطال مالكا همهضعملو ءاهش || نمرداسملا ل

 (كلذف هنعلة:) 000 امالا نم

 لاحىق4- ةعلقن» لى أ(هلعشب موهلعف) لاق (هنا) ن ء(هيرعخأن كام فال2 لوق)هرحسةصة ىف ىأ

 0 وقنملار ومالا( تناك امئاو)إ ثددا فرسة ىذلا|ذ- هري_غهذعرد_صلوقهرحس

 مهرومأت اههعموهملعومهو ةعى رن ابر مغ نماريمكءالقعلل ضرعت ىلا ةسوسولا ليمق نم مت تالدختو

 قروك ذما(ثيدك ادار اانا هواكشدسا اعباوجلاق(ل لية :ةو) م هونك ئثىف هيلع صارتعاالف

 2 يجعل هلاببهر وط+در>( هلدةامو هلع هنائدا)هرطاخىف عمي وهل( ليختي ناكهنأ)هرحس

 نءفرص ةباحس ىه هوتال.خئلاهذ_ه لثمارمو ر :ودالىل اهنهذةمالسوهباق هظقرل (هتدص دقتعيال

 ى_عمينيسلا عاقب 10 || ىلعا علك ) سو هيلع ىلاسعت هللا ىل- د(هناداةثعانوك 5 ) عششلاسبإ رق

 ضرعام نابل_بوهيلعىلاعت هللا لص هتئرعا كلذك هك ارداوةلماك ةميقماهلكهر ومأوةماقتسالا

 د رش ىف ناهد :وباكرو ماز>؟ هلآ ماهي د_ساامو ع3 نيسأ ارسكباماو هيدتعيال ليد هل

 نه دق تع الا عةيرلذا ةقدا صةدردك اهلك ى-هت :(ةحصلا ىلع)ةيراجاهلك(هلاوقأو) صاو علا

 نوكو مهوتلا ىععليختلان الدر رقامىفانال ل عقي لام ل-هقدلل_.2ىباسلاةشئاعلوقو هلاوقأ

 م_هوناك !:همدارناله + والهيلعىةدبامو وهفءاكحلا هيلع عاطصااةكرذم ةينطاب ةوقلايخلا
 ءاهةقلاوأ هن رع ثالاوأ نيثد ملا(ان الي تفرا) تيدا را باوجفو وك ذاا(اذه)

 قو لبو هيلع ىل اعتهللا ىل_صهنع |, معوملا عن هلزأ ىذرةكئاعهبورىذلا( ثيدحلااذهىفإةء ءكلاملا

 هاندزو) ٠ ريق ىف(م-همالك رم نهءانح كوأإم عمز رهاظوهواذه ىلع ىرخ أ ىقواذه نعةخشأ

 ىأ( (ا,ممدجو لكو) هن ”مكلرمغن «هلمهتار 5 !نمىأ(مه اكول ن ه)زبأو ل اذهداز (انأي

 ةعانق هل ناك نأهريغ نءنةموفاكىأ مركمنز وبل ءافمم ( تزل ولانم

 ىميمر لصم هنووهمي مد :ةزو<وهدرا» ءلاتاعاك.ةلاوةرهاولالاوقالاوةفرعضلاهوح ولان عارم

 2 0 2 !)ف اك: ريغ غنمداوصلاوهلو ءالاور ةهجةنزبرعالا ىف عز وهلا

 هري-غ نمرهظأ ىأ ( ىل+أ) هارعسفتو( لد ا عقلا نقلا تاو اذه (ىقىلرهظد-:)
 اديعبترثك أ ىأ(لد ملاضالا ىوذ ن عاطمنمدعدأو) امض مدقتو اهورك ذىتلا تالي وتلا نم
 عج وأ ريك اذااك هلد_>اوال 5000 ايبمدةناملالضلا لهادي ندهطاعماس ل ةعدل نإ

 ليختلا سة: نمدافة سك هنةدقح

 هئيشب قاقمشسا وهنعيص و 1

 (اهلك هتاداةّةعانوكمف)
 روماب تقاعتءاوسىأ

 ءارخأ الاوان
 ىأ (دادسلا لد
 داششرلا ممم تاودلا
 (ةحصلا ىلع هلاوقأو)

 دام_:هءالل حاصت ىتلا [[7

 تةقواماذه)داةّدعالاو
 دبر عشالا أ (انمال يلع

 لهأةءأوأةيكءلالاوأ
 نم)ة-ءاهلاوةنسلا
 ة>سن ىو( ىلعةنوجالا

 ئأ(ثد رح اذه) نك

 هءاعهرح_س ك تت د

 عروب اردالخصلا

 ىدعم ندا فرأا

 ىل-عم اذدب و (مهم هالك

 هاندزو) م-جهأرع ىنءم

 أ (مهتاحيولت مانا
 ره غن نممهتارا 0

 لك و)مغتارابع أع حيردت
 هو>ولان اي

 مذن( عنقم)ةزوك دما

 زو< ونوذلارمسك و مما
 رد_صمهناىلءامهدو

 ناكم مساوأ ة-غلارلل
 م 0

 لا | ءانو

 ىقىلر_هطدقهنك 1 هلوقهماارعشد ناك ناو انقا ل ادهناهيدارالا سلو هيأ ىذرىأر ةع> نوز ىلعهريغو علا ىف عنقمنالف

 (لد ءلاضالا ىوذ نعاطم) نعةسن فو( ن هدهدأو )ةغلا تااناليو اّدلا نمعضواو رهظأ ىأ محب( ىلجأ لد : وانلاذه( ثيدحما

 تاكو سدقلاءرمأ ب :«؛لءلضلاك لما لاةئءار ءثأا رعشأن نعء يلة سلة وهن عىلاعت هللا ى ذر ىلع لوةهنمولالضاا ىفةغلامم ل ياض ع

 .هبكر نمل ضيامرهر لولا عج وهل قودي بقللإ



 دف ىفاغصلا ادا اودو(قازرلادبعناوهو) ثردحارب ف" نه ىورب و( ثيدملا سف: نم) ىلجالا لو واثلاكلذ ىأ (دافتس)

 هثيد> ىفىأ(ه.ةإقازرلادبع ىأ(لاقورعب زلا نيةورعو ب دسملانبا نع)ىرهزلا نءرم ««ن ءهفنصمىف(ثيدحلا|اذهىور
 ىأ(هول_هذ مل_سوهياعىلاعت هللا ىلصهّللالوسر)ءارلا عّدفو ىازلا مضن( ىف رز ىنبدووي رحس)هورعو تنساانياىأ (اهّمع)

 رمالوأ هيدح فها (هريدب ركذينا)براق ىأ ( لو هياعىلاعت هللا ىلص هللا لو سرداك ى>) ناورذ رب ىشوأ رسب ) هنهورجسام

 نء)لوو ا ةغيصد (هوحن ىور ورئبلان م)هرو اع وأه-_فنب (هج رخةساف)دوهيلا ىأ( او عئصام ىلع ىلاعت هلل د هل.

 ماشهوىرهزلا هنعوةكئاعو هيب أن ءئوربىمللاكلامنباىأ(بعك ني نجرلادمعنءو)هركذ قسد ةوفارعلا ىذاف( ىدقاولا
 (ىفا-ارخلاءاطعنع) لو هللا ةغيصد ( ركذو) لليل + بانني حةفب( كلا نب رعو)ة ملا ب كسلا باحص أ هلج رخأر ثكمةقث ةدرعنا

 ىلا هالص ليللا ىد< ناك وهعموز غن ذك رباح نيالاق ةبعشو كلامو مهر ١ ىمازوالاهنعىورنعباتلا رباك نم
 0111 ل هأ : :[ للا 3 :
 | ليقاذلو اسعد مسك ة_فةلامم ةغيصماللادد ثهنيترمسكب ليلض عج لوقف دود وهوأر دقمدرفأ 0 ا 0

 ا ىلءلالضا عج هنال.ةولو هك _:رمهن لضااموهو مذلابةلوأ طاع ل دقو لياضلا كلما سدقلاءرمال ا اتشب ( رعي نبا

 ثدد_> ئأ (ثيد_لا سفن نم) ىل>الال» وادلاكلذذ_وب و(دافتس) دعس مل سايقلا فالخ نك ٌْ 00 لاو

 ئرهزلا نءهقنصمىئهاور ىأ( ثيدحملااذهىوردق) ىفاةصلامامه نب (قازرلا دبع ناوهو) رحسلا هيوم ات

 الا دق د 37 5 ةفاضالا قاد د 2 نب 8 عورل عش ع || امد ع هأ ذلا 2و 9 4
 ىازلا مدقدب در زونب و ةفاضالاب( قيرز ىنبدوهيرحس)ةورعود.,عسنءىأ (اه-مع)هاورك هد

 ءايالب وهودو مهل عافورحسلوعقم( مسوعياع ىلا هللا لص هللا لوسر) مهتم ةقئاط ريغصتلاو ةمجعملا 11 00 2 5 ٠.٠ 5 3 هم 0-5 .ل عقم اه . ىو رب و رمى داو لعع

 هللالوسرداكىت>)مذق:كناورذر دب ىأ(رئبف)ر حلا ىأ(هولعجف) ماللا لة دتوركذي دقو مفبلع | عوير“ ام عم
 رح_بلاريثاثل هثب ور سفن ر كذب وأ همددأ امىأ (هريصد ركذينا) نمبرةىأ( لو هيلعملاعت هللا ىلص 2 ا 0

 ةناورىلع ( رثبلا نمهجرخةساف)هيق عضو ىذلا لابو هيكل ارابخأب (اوءزصامىلعهللا هلد )هيف 0-0 3-5 1 ١

 لدي ناكدو يلا نمامالغاورمأاوناكورئملا نمهجرذمل هنفديرمأ لو هيلع ىلاعتهللاىلصهنا ليقو || ل.
 0 ارا 1 اا ا - * < || رمعب نن ى2 ف حاصملا
 هيفاودقعقهطةمنانسانمانسوفد رشلاهشأر رعشنمتارعشد خاف لسو هما عىل أعت هللا ىلص هدب , ل 2 ذلالاو

 هللاداغشهدقعتاحورح لا رختساو ني ذوءملاهيلعىلاهتهّللالزن أ املف رثبلا كال" ىفهونةدوا دع ا
 نبى نعىناسار ءاطعن عرك ذو)هبليطنالفنيحيهتلاحورشىف ليوطه-اعمالاك-!اوىلاعت

 فرصلان هعو:وهومضتوة>وتغملا مانو ةيثحتلاءايلا تقي رمعب واقنآ ف ازرلا دب ءداور اك (رمعب

 هاوراذكو نيعستةنس

 نءرمعم نءفاز رلا دبه
 ا هس قورو + صخاط2 نملواوهو ورم ىذاةوه ىو لوقلا نزووةيماعلل اقامت اىلص ا ا سة ووصل طق نملوأ 1 1 هللا لودر سدحإ ءاطع

 0 (مئانوهامنيبن) ىليهسلا نعمدقناك رحلاةدمىه 0 امءىلاعتهللاىذراهعاجأ| 1 نءىأ (ةثئاعنع) عنمىألوهشاءانبب(ملسوهيلعهللاىص هالو سدح)قازرلا دبع فنصم || 2:
 ةاحنلا هنباكهباوك جامدتو فاضتوامندبكة احا قمالاندب وهباور اك ةظةيلاو موذلا نيب عجطموأ ان 0 0 7 ا

 001 ل و ارد هدحادعتا] لاك تولت ربحامه (تاكتتانأ) | حن (ثيدحلاهيلج ردنعرخ ”الاوه_ءأردنءام_هدحادعتذ) ليئاكيمو لي ريجامه (ناكلمءانأ 0
 هعالانب ديل لاوهءط نملاتيومطم رخ ”الالاذ هلامامهدحا لامة ىأ( ثيدحما هاج 1 دنع "الاو هارت ءامق رع دعقف) ئأ ىطأ,يمدلا ةريس فاك ل ايمو ل ريج

 اهيفوورح_.فدو ملا اهاطءافهط ثم نم نانساة دعو سو هيلع ىل اعت هيلا ىل_ص ىذلا سر ةطا_ثمذأ ىت>هياولازي لف دووملا هيلا تندفمال_اوةالسصلاهيلع ىنلامدخ ناك دوويلانمامالغ ناش ئاعو سابع نبا نعىو رون اور ذرّدي ىف ل ركذ ةءاط فجىف
 هعذصا| موا. عنصدةهناهيلا ليخيل هنا ىتحرحش ىأ بط ل_سو هيلع ىلا عت هللا ىل_صىنلا نا ةثئاعنعو هي5نانر ودا كلف
 اذامبةلاقمدعالا نيديبل لاق هبط ن ملاةبو+طمرخ الا لاق لجرلا عج وامهب>اكلاهدح ألام لبر دنعرخ "الا وار دنع امهد-أ ساحفنالج رىفءاحلاقهللالوسراب كاردأ موق ثئاعتل اق هيف هتدتفتسا اميفىف ام أدق هللا نا ترعشأ لاق مهب راعد هنأو
 هللا لص هنا لو سراهاناوةشئاعتلات قدر زىبىفرشب ناو رذو ناورذ لاق وهنأولاق ركذةعلط فج و ة-طا مو ط-ثمىف لاق
 اءالاوهتجرخ اله تقتل |منيطاب ثلا سور اول خخ ناكل وانها ةءاقن اهبام نايك هللاو لل نة شاملا عجر متل سو هيلع لاعب

 ةغيص» (ةكناع نَء



 ةماطلا فجاوجرخأو ةرخصلااوعفرف ثمل ىفةرخص تدق تناكهنا ىوروا رشه ثم سانلا ىلعريشأن | تهركو هللا فاش دفان
 كالذل ىتئافلاقدو ويلان مل جر ل_بوهيلعىلاعت هلا ىل_ص ىنلارح لاق مقرأنيدد زن عوهطثم نانسأو هسأر ةطا ثم هيفاذاو
 الع بوهيلعىلاعتهّللاىل_صمّننال وسد ل_برافادقءكالدةءوكردس دوويلا ن لج رلاةذمالسلا هيا ءىلي رمجداناهلاقامأبأ
 افلاةءنهطشناا اك مل سوهيلعىلاعتهّنلاىل_صهتلالوسر ماه مَنْ! زا دج وةدقع ل حا. لك لع>فةا,بءاجفاهج رختساف
 هللال رنا مالا, ةزورغمتن اكو ليقوةدقعةرشء ىدحادقعرتو قناكو ىاكلاو لئاقملاق طقه-هجوىفهآرالو ىدوهاكلذرك ذ

 1 ةروسوت أد آ1سج ىنافلاةروسدبآ ةرشع ىد>|ىهونيةروسلا نمت اهلج وزع

 إضشأ11!1!0551[!.شر.!٠.؟._._._._.1-1-1-11._._1-.1._.1.-.2.....-1-1.1...-..._-1.0[1..--(000000.00.0---

 ىأ( ملسو هيا ع ىلاعت هللا لص هللا لو در سد > قازرلا دمع لاقو) مدع هرخآىل اهأر فاوأهرك ذأ ىأ

 اهمالاهربغ نوداهنعهعنمصخوةقبالالاوقالاد>أ ىلع( ة:ةصاخةثئاعزع) عاملا ن-ءعنم
 اعةرصابلاهبوقتريغت ىنءن(هرمصإ ركن أى >) مل_وهيلعىلاعت هللا ىلدهيلادجاو أ تحأ تناك

 ركن داك ى>ةقباسلاش:د-اتاءاور سه: ىف ةءاكلاب هد-ةفهناالرحس نأ ل_ءقهياعتناك
 ازاكعم دهب لو ساهالا ىف ايكريغتف هتريس ءاذار كسشتف هن ركن مهو نمهذ فب لوهدقفب راقىأءرصد
 بح>اصو ىدقاولا ب اكوه( ده سن د-#منع) ف يع_صطدن_سننسلا >اص( وبلا ىورو)

 ىل_بوهياعىلاعت هللا ىل_كهللالوسر ضرع. ,معىلاعتهللا ىذر ساب ءنبا نع مد-ةنكتاقبطلا
 ماعطلاو) اهفلاخالاوهل_.قىتلاةياورلا ف امل سنحلاهمديرأنا(ءاسنلا نع) عنمىأ( ساحو
 ءامسا|نملزنىأ(طءهف) ىذرملارئاكه جا زعريغتلام مميش لو انثءالو ىهتشدالناك-ة(بارشلاو
 ىلاعت هللا ىل_صدهناةصقلا نا مدقتو اهمامتي (ةصقلارك ذو) ل كيمو ليئاريجامه(ناك!مهيلع)
 رمدأب 7 راعورمب زلاو ايلع ثعد م ىلادب ىفري_ هللا نا امنع ىلاعت هللا ىذزةكئاعل لاق تو هيلع

 رعقىفةرخص ىهرةثوءارلااوعفر مهانحل |ةعاقن ىل_موهاذافرثملاهاماو ثم -_مءىلاعت هللا ىذر
 ةدقعرشءىدحاهرؤدوةع«مرتوو طئمنان_ساو فد ردلاهسأررعشو هوةظاثموافجاوج رخافرثملا
 هنآ أ رقاملك ناك-فنيةذوءملابمال_كاو ةالصلا هيلع رمجلرتفربا هيفز رغ عمش نم هتروصلا قو
 دقذ)نع اعف هعضو هنابديبل ىرتءافةحارهبقعت الأ ا دج وةربا عزت املكوةدقع تان اممم
 (ردعلان ا هياعتاوتشاو هتنمضتامىأ(تاءاورلاهذهنومضم نه) رهظو نيم ىأ (كلنابثسا

 دب ربن منكمتلا ىهوةطال_لا نم(طلستانا] !_وهيلعىلاعت هللا ىلصوهللالوسرهب رحسىذلا
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 وهوسصنلا نمتءصن

 اهرمنادانعمو ةتعلا

 تلفشأو بعدن اك

 يصف متفوق نم
 قوفلوقرق نبال ةهدارح
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 اوركذف)لوالاالا يهحت
 ناص#:نمىأ ( هلل

 ن-م ىثب مرأ اذا

 ىأرب ولو ىأ (ميد
 هديلعهنال(هياودخن)
 نيم مالسلاو هالصلا

 اذاو) مالالا ماكحال
 (ىأر ن-هئثن كترعأ

 ىأ ىأر نم هباو رقو
 هلسدلا ع ا.درعأق

 مرح اوني درمان ا عت

 ىلشم ( ربان فاف)
 ٌىئطخأدق 5 بص د قَد

 قو ١ اريخ ه.قرمالاق

 قو (سنأثد دد

 0 داعي تن: ىورواف ثحتراصئأا (ةرثك عماهسقت :ىفتلئاماول#اىف م1

 ا تم حس

 له _-ثىراصنا وهو ةتسلاهلجرخأو ةرجفلا نمنيعستو عد رأ ١ سيقول 7 مجو ةنك اس ةيمحت ا .هو

 مضد(لخنلا نورنا مهو) ةكم نمرحاها (ن :ودملا سو هياعىلاعت هللا ىلص نزلا مدقلاو ة)ادحأ

 علطف | اهو دلا ةلحتلا عل نمذخوي نااهرب ايوة .ااحةإ اوةنكاس !اةرمهادعب:دحوملاءأملا

 جرت نااه>اقلا 10 ربي انهىوروديد كئلاباهةرباواهتربا لاةد حقل ثني نيحاهريغ
 0 رجلا س ور ىلع مه هآردقو لو هيلعىلاعت هنا ىلصهتلالوشر + 1(لاقفإاص» .ثالدحلاصا#ترُع

 ارثرمتيلر يسب انلاوهو( هعنصنان ؟ )ئث(اولاق) ىريرتت ماهفتسا (نوعنصاام) 000
 ناظأامىور واهريبات نماري_ ناكل خذللريانلا عكرتول ىأ (اريخ ناك اول قتلول )م م (لاقحإل 016
 ءافو نوني مهضعب فحص و فاوو نوب (تصةذخ) ريب 1 ءلاىأ (هوكرتف) كالذَن .اوريخافامشوب كلذ

 هللاىلس( هل)اهصقن ىأ(كلذاورك ذخ) هب وٌهريغا هيشترا هةتريغتوأ استر ىألوقر ةنياهلاق
 اذا) نكلوئثاهيةىلاحومملىتلاايندلار وم اطخأو بدصأ رمشبانااسا لاققف) لس زهاع لاق
 نوكيىأ(كأرنمئذن م هرمأ اذاو) هيف فوغلاخالوهءاوك__ىأ (هءاوذخف يد نمش درعأ

 ىبخالقايندلارومأ ىفهفالخت رمالاوانأ ارىرأد-: ملثم( رشانأاماف)ة- ةرصااايثدلار ومأق انأر

 انفاوحأ عيمتت ىأ( م ايندروماب لأمن :أ) هنع ىلاعت هللا ىذر( سنن ء)ل-ا(هناو رقو)هعابتا

 ) رخآ ثيدحففو) هسيلاتقتلءالواممأي لا ا :دلا فاضأو

 مزاي النا ىم(انط) كله كفاك( ثنن ظاسعا) هصقلاهذهقدهنعىلا هن هللا ىدرةحاط ن ءمهاور

 0 اريخهنت ظاميث اردك كة: | ىفىلءاودحتال ىأ(نظلاب فود خاوثت الق)هومتلعقام

 ىلص هلوةك ىنعمتي راقتمةفاتخم ظاقلابىور ثيدحلا اذهزاييلاو لودحتلا__!:5 ىقدشر نءالاق

 مزاي المناب نظلا ىذاسغاو عمسام ى> لكذاةافانمالو ل بحاصالو ع رازبانأ املس هيلعملاعت ها
 ملبو هيلعيىلاع' هللا ىلص هناديلولا ونبأ لاهو ىواحطلا هلاقك ىحو نعكلد نك: لو ناو ياي هصاص تال
 ةيرجتلابه- هن كلذإ بابسابةداعلا ىرحي دق هبا ناالا ىلاعت هتباريخا دا بفقالاو حالصلا قريت ءانالدن انمي

 لوالافديعب هيهملعمد عزاه. 1ءليقو هيفةب رحت هل بس لل_وهياعىلاعت هللا لصوهو ربباتلاك

 تاما ةمنموهىذلا باب_سالا رتب صاوملا لك ون ىلع مه من ل_سوهيلع ىلاعت هللا ىل_صنأ لاقي نا
 مهاحموربخأاملق ماقملا اذه لهأن م مهنظهنادارماءرش 1 ىلا فوذخاؤتال هلوقو مهريغنودءايدنالا

 ىلصهعوجرل هيدتعبالايندلار وأ ىف عاسجالا نا ىلءاذبلدتساو ملاح لعام :(م4لاقواحم هدر

 ىنأنيالاقو جول هلا كاس رةهمزاك قىلان ار ورد لرسم ىف ف عج راكم وقلمل_بو هيلعىلاعت هللا |]

 واما هنالاهري ودب ويدلار ومالا ىفةج> ملسو هيلع ىلاسعت هللا ىلصلوسرلا لوقو عوذمهنافيرش
 مسمع سس -أ

 وأ ميار مترتخا متدرأ ناو فوم“ ءبنامدرأن أ( عم ايند رمان عأ م أ )هنعي ل ىأ سنأهناورةسن

 ىد_:غواذهمك.ارلاقفاومو كنظلاةباطم نكي لنا( ن ظلابىفو دخ اوت الفانط ت تننظاسكا) هحاطن ءملههاور(رخآ ثب دحىقو)

 تدخن ريغتلا عقواس اف ةحاعملا ةفلك مهمع عفترالو نفل اقاوقاقلهمالاك ىلع اودسولو نظا كلذ باص مال_بأ اوةالصا |هيلعهنأ

 :ريتنسوأ ة:-هناصقن ىلعاوري صول: هئااح نعربغتي هدحتملاذاو 4 وق هدعقم : هيرشوأ د لكابدوعن نمناىرت الأ ةداعلا ناب رم

 لفغدقو نامسالا ىقةغلابملامدعو لكوتلا ىلاةراشاةيضقلاى و لّوعملاهردق ىلع ديري ؛ناكهناا«رولوالا هلاحلا لد خنلا عج 0

 باوصاايلعأىلاعتهللاو باعصالا نمةىلاعما باب رام



 داصةةنك اسءارفةمجعملا هاا متم (صر لا ةصقىف)ن حدس رازبلا ءاور ايت ا«رمع ىلع هلا ىذر (سا.عنباثيدحىفو)
 انحرخلاة دي ىلأن ءىورامةصقلاوانظ هنيمخت ىأ ايديز بنعلا نموارعبطرلا نمرجْش | ىلعا!ربدةئلاوز رحاو هد هم

 اهوصرخأ لو هما ةىلاعت هللا ىلص ىننلا لاقتف ةرمال قي دح ىلع ىرقلا ىداوانمتاف كونو زغىف لو هيا عىلاعت هللا لضهتلا لو ر
  هلوةىلا ىلاعت هللاءاشن كيلا ع.برنىت>اهيصخاا-4لافو ىسوأ ريش ءمل وهيا ءىلاعت هللا ىلى هللا لوسر صرخو اهانصرخف
 سوهياعىلاعت هللا ىلصهلنالوسر لاسق ىرقلا ىداو هلق ىت> انلمقأ

 مهب مكتثدحاف)رطخموفجمالك فو( رشااناامالوهيلعىلا هتهللا ىلص هللالوسر

 بسملا طر نم حيقلتلاوءدامتجارارقتسا ل_.قتناك ه-تءجارموهيفأط# لا ىلعرقب الد امتحان وأ
 و) ريد_هف ثحهيفوهيفانياللعأ متن[ هلو ةوانداقةعاوهوهنز ذيةرمعأ |تدحاص هللا ءاشولو تدشلاب

 ءاخلاحتقب (صرخملا ةصقىف) نحدنس رازبلاءاورىذلا امتع ىلاعت هللا ىذر( سابعنيا ثيدح
 بطرلا نم مركءلاو ل_خذلا ىلءال نيمخ ءااوز رح اودو نيةاوهمداصو ءارلا نوكسوةودعملا

 ثعبو :اكزلاتدح و وسنغلاوبطرلا نمتكردأ اذارامثلا نا ىذمرما|لاقاك هرعسفتو بنعلاو
 ءاحاذاف مهيلعه :دثيفهرشعرادقموهردق يدينا ذكواذك اهنمج رم لاقوا مم فا ينك نم ناطلتلا

 اماو ررغهيؤو نيم هنالمه_ضعد هعذمو مه-ضعدوز وحاذلو ءاغااده عىلعو ل سوهيلغ ىل اءث هلبا

 أطلانانظد ل دقتع نااقالخ باقر يصقوه ل ةواهمدعوهءاصالا ماعز وكت ىتااهي رشدلاةقصلا

 نءممشدحاف) ىحولاو عرشلاب هلى اعتالامينمهداقتعاسكعفهيلعز و<الةيزيدلارومالا ىف
 ىلعرطخ رمال ىنأرب ( دقت ل_.قنم) ايندلاروءأ نم(هيفتلةأمو) هيف فلا زوال( ى>وذهللا
 هداهتحا قءأطخ زاوح ىلعهءلدةسام اذهل بقى رخأ (تدصأو)ةرا(ئطخأرشانأاءاف) ىرقت

 (هانر رقامىلعاذهو) ابي رقهيفاممدقتدقو هلعنس نظوهاسْا اوداهتجان هل ةيهل هنالهيقليلدال لدقو

 هلوق:هيلاراشأاك هنالخرهظي هج وىلعايندلارومأ نمأ يش ىرذق سوهيلع ىلاعت هللا لص هنأ ندم

 عرشفو هدا,تاوه-هقنلمةنمهلاقامالا فلاو>أ نم هنظواثدلار ومأىفه_سفن ل .ةنم هلاقاحق)

 هيلعىلاعت هللا ىلص هنا ىلع ىنبمملك اذ هو (امسةنسو) هند وهرهظأ ىأدي دشتلاو فيقتل( هعرش

 اذاهنالدودن 9 ىو ىوالاوهناىوفذلانعوطنامو هلو:ىفهعنم ن1ة>>الوكللذ هل عقودقواطلا

 هلوةو ىوغللا ىنءملاب ىهف ضرفلا لباةبامالاعيههاقي رطواعيةمارعأ اهاهج ىنعماهنسو هلاعفأو هلاوقأ

 (ىق[اكو) درلا نءىةدرابدبددحىفبرضودئاوزلا نمد. 5لاطأام عم ص هذعربغ نم ص يص#ك هنا

 (رديهايمىفداب)ماكامحاص م:ابتيمهيفرشب وناكملا كلذ مسار ديور ديو زغف(لرتا! لوهيلعأ
 يججصوسجسصوصجوصرجبصوطججججتزتسلل 2 22ئئئئططسج جهلا 22522525252525252525825222252225953333ا>

 افش م)

 لاقف) ىسوأة شعت لاواهرم عابك اهتقيدح نءةأرملال

 هيحو ىأ (ىلاعتهللا نع
 (ق>وهذ)ايفخوأ ايلج

 امو) ائادياو_صىأ

 و ومأ نمىأ(هيفح 0

 (ىسفنلبقنم) ايندلا
 اناف)دل ارطخامىأ

 :بيصأو ئطخأ رشبانأ
 ىلع) دراو(اذهو

 هنأ ن-ماقن [(هانر رقام

 ماللاو ةال_صا |هيلع

 ن-هئثلاد_ةمعدق

 هجوىل_ءايندلا)ومأ
 اذ هفالخرهظاو

 قيط ىلعىحنالا هررق
 ناو ىذاقلاهررحام

 هنطلب هدعتعب هنا هبف
 اميث) هل وقدياعل داك

 قدس ل_.ةنمهلاق

 نم ه-_ةظوايئدلار ومأ

 ىلع ةيراجتا(افلاوحأ
 قاولهأ لاف لاونم
 ىل-ةنم هلافامال) اهانم

 ءاحهنأ عمامزج(ه-سقن

 انزع كلاما اه ام
 (هعرش عرش ف هداهتجاو)

 امزعهنسب قوه رهظأ ىأ

 وأ ةخ-سىفو (ةنسو)
 دوادىفأث ددحلاهعرتخاةقب رطىأ(اهتس) ةنس

 هتكيرأى لعن اع شل جر كش وي هعمل: «ونآرقلاتدتوأ ىناالا سو هيما عىلاعت هللا ىلص هللا لو سرلاق برك ىدعم نب ما دقملا نع
 هيلعىلاعت هللا ىلص هللالوسر مرحامناوهر هر مارس نمهيذمتدج واموهومل-افلالح نم هيف متدجو اف نآرقلا اذه مكيلع لوقب

 ىلص) هنااضيأ ىرهزل اوهورع نع ىييبل اهاور .ةو(ق>سانب اىك-اكو)ءارق لك مومةعب نا هل ةمورقب ل تافدور# هنا ممل ع موي

 هنماهدعبأ ىف ىأ(ردب هايمىفدا,ل زنا لسوء يل ءىلاعت هللا



 لرتماذه )الق: ورب اوذلوك كرعةفالخىف فون ىأرلاو ذهللاق :ناكو ىرزلانيتدحوعو ةلمهم لاو احنا مذ (ردنملا بباب .4 اهل لاف)

 ىدكلم هلك !|نمةدلع- 2م كفو ( ةنيككناو ثراقاو ىأرلاوه ما)4 لع مده :ناالودن عرخامن نامال همر :نااْحل س دل هليادك ارث

 برت ناف' هعأ اها | اف ىنعي ركسملا

 ىوزن عةواعاو هىىفرعاب
 لمان م_غنماداقت هيف

 هللا ىفرمأد_ةوهرعأىف
 مكلوةلو_.ةبىلاعت
 تيد مرمأ ةحاصمىف

 مالا قم-هر واثولاق

 ءاملا حلم (ص#نا)

 وهو ةمحعملاداّضلاو

 ع رمسلانئذلا ىلا مايقلا

 انل مق ىأة لح ءلاو
 قانى>) انبلهتناو
 نم)ه رقأى أ (ءامىفدأ

 ءءاروامروخت مث هلرخ5)

 ردا وهو بياق عج
 واولادب د_ثثير و عنو
 نيس ءدعب ةروسكم ا

 ةمحعم ل.ةو هلمهم

 اهدسقنت ىألوالا ىلعت
 اهمهذن ىفاثا| ىلع ومويلع

 الثلامدنو ضرالاىف
 امم عافتنالاىلعاو ردي

 مك: ىليهكاهباو رىقو
 نوكسوةإ» هما نيعلا

 اهيف ةسغلىهو وأولا
 (نوبرشإالو برشنف)
 ترشأ لاقف) اهنءىأ

 حجيحصلا ىأ (ىأرلاب
 بابحلاىأ (هلافاملعفو)

 ىأرلا لاعف لو هيل ءىلاعت هللا ىلص ى ملا ىلع مالسلا هيلع ليرع زتلرت ةبانعس ذا ىو دقرسابلا اذه

 07 تاع ىناازني ل ىأ (اللاق) ةعقاوةعب دخلا ىن :«عمديكلاو ةعدخ هم

 نوملسأاو ىداولا ن مىوصقل اةود_ملاب سد 6 ىأ

 حميمأوابيلتم-_هلاو رف>ودوزرحاوءاسملاىلا نوكرشملامهقمب_تومادقالا هيف خو ترفعا بدثكب
 مهضعبا ناطيثلا سوسو وءاللاول صر لوامظلا مهباصأ و ءالل جات ةراهطريغىلع مهضعدو نوما ملا
 مادقالا < ةدثواو رهطتوأ اوقدساوا وب رم ةىداولاهنملأ ءارطم مهيل عملا لسر هن ءرارقلاوكلذىف

 هللا لص ناكو هن ”الاهنكر هطياءامءامسلا نم مكيلعلزمي و* ىلا امتلاك نال ط.ثلا سس واسو تلازو

 ما نملوةنمإلع نت لد وموةلمهملاءاحلا مذ (باب ىلا هلل اق )اههأد .مىدايبلزتال ل -وهيلع ىلاعت

 ةماس نبسعك نب م غنيم أرح نب زحنيدد زنبح وجنب ) :عىلاعتهللاىذررد انبا) نايعثلا

 (اذها)هنعىلاعتهللا يدر رعةفالخىفالهك ىفوتىأرلاوذ هللا, ؛ىذلا ىباهعلاىراصنالا جرز#لا

 نااما سدلا) هيفلوزنلاب لرعأ ىأ لجو زع(هللاهك-ازنأ لزغم) هللا لوشرايهيفانتل نأ ىذلا لحما
 هللا نهرعأ الب ك نم ىأ 1ع (ىأ رلاوهمأ )هي وب هللارعأ فا الانالهنمىلو 0 ةلزعتو (همدق“

 اذهمسا ال هنال لقاك لماك-!ا!ىأرلاوههناىلاىقرعلا قارغت_سالل ه قي رعت سدأو هعابنأ ب

 0117 ل ةحاراو تتسملا» هرك ذبز زاعكوهةدرص: !اوءاد_ ءالا هب راغسسا:هل_ك#وهمأ (برحلاو) |:

 ةل ياو هوديكلا ىنديىميمزد صم ةديكملاوةعد_تبرحلا نالركملاو ديكلاىأ (ةديكسملاو)
 هللاىلص(لاق)ابرح ىأ اديك قايل ثيدلا ىفهلوقك اديك ب رحلا ىمس وءوسا| نم:ديربام عاقإل
 هدي ككابر#اوىأرلاو هى ؛) هلورتب هللا ىفرعد مىأ(ال)هن ءراعت هلا ىذر(هلأب مك) وهيا عىلاعت

 نءهدعبارك ذاك بسانم 000 اذه(سدا)بابحلا هل(لاةف) رك ذا هيف ىىأرمهةلزن أ
 مهو ( لان ءام) برق |ىأ ( ىفدأ قات ى>) ل-ةتناوانهنممقىأ(ضوا)هلمرت رثكووداملا
 ءادعالا عفتني اهو مق طاو ةد ىأ (هءاروامروذت مه كلارا ىأ( هلزانف) شن رق

 فاعلا مذ:(بلقلانم) هتفصءد_هبامالاءامىورودرودةمفرظاابةلوصومامءءار وامهلودو

 نوذلامضد روغنوةراح ءاباهقارطأن ءتمل ىأ وطن ملى هكا رع ااوهو تيأق ع جو هو نكس دقومزللاو

 نوكسوةلمهملا نيعلا مضي هنا ىليهسلا لاقو ىنقملا ف لافاك هل ههموأ ةمجعم ني غامهبواولا دب دشتو
 ةلمهعهأور نمو هن ا ارم ىلا رذىنالو رمث-سلا ىثاو>ىفو واولا

 ىأ(نوب رشبالو) هنمنو.ءاسملاىأ(برعن:) وخالنم علل ةبسانم هلامهاىفو ىهتناهدسفن هانعم
 باودلاىأرلابىأ (ىأرلابت رشأ) بابحلل ل_سو هيلع ىلاصت هللاىل_هللالو ءر(لاقف) رافكللا
 0 ىنب وهاملا ىلع لزمه هلرذنملا ني( بابا هلاقام) مو هيل غىلاعت هللا ىلص(لهثو) نسحملا

 ىلا عت هللا ىل_ص هيل عل رن ليرعج نا دعس نبا ىورو هبرعس ف ق>سأنياهرك ذامرخآ ىلاهتمن ويرد

 هللا ىل ص هلىلاعت هلا لاق دقو )لاق ةروا كلب ءاعدامر 1 3من ابا هيراشأامىأرلا هللاقو ول _بوةيلع

 م-هرطاخلا بسيط” كلذ, هرمأاسءاو بو+والال بد الرع“ الا( م "الاف مهر واشول_سوهيلعىلاعت

 ' مرمأق مه-سوقن ىلع كلذ ق-شاو رواش اذا اوناك ب رعلاءارعك ا ولقو

 ,مهدسثار لهءسانلا ل - < [ل_سوهيلعىلاعت هللا ىلص ناك ناوم هع ن طاعب رشنو م هياعر كلذ

 راح الانا هعماود_مم وهيقد_محيل جرهيقلرأي :لامي ناك ندع كد ق ل وابأر

 هنرضخ

 مهرمأو لاقفرشأ عضاومىف مه حدمو (رمالا ىفمهرواشو) هلو, ,ماللاوةالصلا هيلعدرع و ىأ (ىلاعت هللا لاو دقو )ب |: .#كاهيراشأام

 راسنا نم هماالوراختسا ن مباخامدرو دقدمهرعأ دمرالاو دهالا موقر واش أمل و4 .اع ىلا ءت هللا ىل ص4 ةعوممإ :ىروش



 داو _سل قوهرهغو رح“ لَن ء(ةذب ؛دألا الت لعوودع ضءب ةحتا هم)با زحالاة وز غق لسو هيلع ىلا عن هللا لص ىنلا ىأ (دارأو)

 نان نانو ىلا قافطملا تراحتا اح ظفاب هنءىلاعتهللا ىذرةربرهىلأن عرازماهاو راك (راصنالاراشنساف)ة يقول ءاتلاب
 نيدعسو:دامع ني دعسم:هددوعسلارمام اا ةالحر والم كل ءاهان“ المالاو ةنيدملار مانع صاندتاب لاةذلسو هيلعىلاعت

 ةيلعهنأ قد !نياهباور فو مالسالابىلاعت هللا ءاحدقو فيك: :ةياهامل رافت [نمةثد' دلاانيطعأامهللاوالالا ةف امهر واش ةذاعم

 | نيد خدبعشلدب حلاصإ ١ىأىذاقي ناقد: اةوزغفدارأمالس كلاود الصلا

 د د ع عع م سس صم اس 020. دعب دمج

 اهوبزح م-ممافبرحلا لاصموامتذلار وءاب صوص هنا ل قو لوصالا فرقت امك اضيأز ئاح هترضخ

 هياعملاءتهللا لص ينلاىأ(دارأو) لاقاذإو اذ 4 ىىويىلاءتهللادجر ف ذصملامالاكو اهدئادعار سلا

 ثع اا قدن# اةوز غىفكلذ ناكو اها ن ملصاحلا(ةنيدملار 2ك) :ىلعءودع ض».ةحلاصم) لو

 ناعطغاد؟انام هوىرما فوءنبثراحلا ىلاو نيص> ني ةنديعيىلا سوهماعىلاعت هنا ىل هبال وسر

 م-ممراشتسم لاو موعأر ىريل مهرواش ىأ ممعىلاعت هللا ىذر( راصنالاراشثساف )رك ذاماموهيطعب ناب

 ذاعمنيدغس هللاناموهو كالذ ف ( مهيأ ريهورمخأ هاتإام معىلاعت هللا ىذرءدابع نب دسوذأ«منيدعس

 نوعمط»ال مهوهقر ءنالو هزباد .هذالناث والا ةدامعو ل لرش | ىلع مول اءالوئهو ندغاذ كدق هللالوسراب

 انلاومأ مويطعت ”ه.وكبانزعاو هلانادهو مالسالا,ىلاعت هتبااذم رك | ني داعب وأ ىرقالا ةرْماهْمماولكاي نا

 ىهنأرنعىأ(ه: :ععجر) م_ممدب وانثب هللا م < ىى> ف سلا الآم ويطعنالهلناو ةحاحع نماذهالام

 م الاد: كاا1كلذواهما مدي ةصقلا فاسو هيزاغمىف قسا نبا هركذأك كاذد «تنادهنالاو اظعا

 كلذ ام_وميلا ل سوهياعىلاعت هلا ىل_صدتلال وسر ثعد ر-هظامنيق# انملان مزهظوزمل تلاع

 تدرأ ن نك-اوال لاقاذهبهللا كرم أ ذاعم نيا هللاقو ني دعسا |هيفراشتسا ملف ةة يدك هىس تك: ناداراو

 34- ىرحام ىرح واهادعو ةقءم>صلالوأ :واعت آهانر 12 سو هملعىل اعتلال هلل اقف مهعفد

 (هه امشأو) هريغوراضنالاو الة دروب دنا انها جرت كسار >الاهننا مزه

 ىأ (هنايدلعلاهيقلخدمال) واهل سوهيلعىلاعتهللا لص هلءانشعاال(ى لاا دلارومأن مز هيهاضيام

 سدل ىأه اد هلوةىلع فطءرلاب(اهميلعتالواهد|ةةعاالو) هءاكحأو نيدلاو عرشاا,ةقلءتمرومأ

 نم (ءءانرك دام فهيلغ ز دو ) ماهمياعت و هنمالةعيلمت هوهداقتعا_تو هيلع ىلاعت هلا ىلص ماامم|

 اذه شسقادا] 00 لاو نيدلا تامهمن نم سدا هنالهذالخ هلره ظ.ثهج ويىلعمدععن نأ

 وهو ط4 نمنيثاه مهن ءاطوءادع(ةطغالو)هد_ عام هم سدل هنالإ- .وهيلعهللا ىلص هل( ةصيقث هلك

 نما دلاله راح (ةيدا ءارومأ ىهاسعاو) هخم .هبالوغمأ ىلع طال ى ء[لهسالل» يلا

 ت2 ءاع ىلاعت هللا ىل ص صوهواجب ىدعاو(| مرن ماهنرعب) ماكحالاو لكلا نال

 ا ابدل مل-توهياعهللال صوهو ل هو .مييارأ ىأ (همهاهلعجو) اب هه ركن ءالخ# :اهطلاعالو

 نوح شم! !عىلاعت هللا لص( ىذ !اولاهاوز واهادغَر ايندلاروماب ىأ(امبهسقن لغشو )اف

 3 3 : ل ىأ ماظعتودب زثكو م ركدتو :لال>ا نه اهمىقاعمام 6 هن ؛ىررلاةفر دل را مهباقىأ(باقلا

 لقاك هلام رام ى>اهريغل غراف ل

 املق تاهددار ,رلاد رثْناق »* ىدلةلك ٌكِيح ضدك:

 نثراحاو ىر ازهلا نس صد

 ادئاقامهو ىرملافوع

 ذا عمنيدع_هكللذ ّق

 لاو ةدامع نب دعو

 هللالو-رايذأ هم نيد عس

 ىلاعت هّيلب كرشلا ىل-ع
 هلادمعتالن اذ والا :داعو

 نوءمط: المهوهفروثالو

 روشان تاواك انوا

 مالسالابىلاعتهلانمركا
 هنوكيانزعاو هلانادهو

 اذوماذل امانل اومأمهيطعن

 لا ةئمهدي وان :ديىلاعت

 مال_لاو ةالصلا هيلع
 اذهو ةصقلاكاذوتنانأإ“

 ءوريخأاملف) هلوق ىعم

 ىأ (هنع ع 5 رمويأرب

 (اذ- هلثذ هنأر نع

 بام ن-عرك اناا

 نمههابشأو) تازدالا

 هنناكيملا#(ايندلار وعأ
 35 اعزو<) اناينتواميلعت وانا 2و ملام ىأ (اهميلعنالواهداقتعا الو ةنايدل- ءاابمةل->خدمال ىت | ىهو) ءانثعالا

 ذا) هفالخرهظ وهح وىل-ءاثيش ن-ظريدق سوهو هلع ىلاعت هللا ىلصهنانمىأ اورك ذامة>_فنىقو (ءانرك ذاماسبيف

 سا اااهداتعاهيدايتعار ومأ ىهائءاو) ”ةأزنع -عوةسرعة-هكر نع هل (ةطغالو 2 :مىأ ةصرقن :ه-اكاذ_هىف سدل

 ىلص ىنلاو)اهاناعواهىلاعواعبهسفن لغشو اهيثهم-هةءاغىأ (هم_هاهاعج وزك رخأد هب ةرم( اب ح نماهت ةرعب)اهوفلأو

 ميك رلاهع ردع) هزامىأ (بلقلانوحثم )وهوا ملع علي مالواذ :مهريك ًاايندلا لءتالوهئاعدىف(لو#ي سود ءاعيىلاعت هللا

 ةيدومعلا ب ادآ نماهبيناعتي امد



 لاحملا ميج باقلا طوب مىأ (لابلاديةمةعب رشلا مولعب) حرا وكلا نا وعالضالاىأ(حناوملان"الم)
 ةندلا ةمالاحلاصمب)

 اهىتلاىأ (هيويثدلاو
 ةنو رخالا رومالاب قلعت
 هنظيامىأ(اذهناكلو)
 هفالخرهظ» وهحو ىلع

 ص-هىق نوكي اما)

 ىتااىأةيويثدلا( رومالا

 الصصأ قاعتال سنل
 6 وو )كن ؛دلالاودالات

 فز دا

 هلودس اميقواممردانلا
 ىيةدتىأ (قيقدتلا

 ةدغاح مج( عن ا الءااه"الماذا ةنيفلا نحش لاقي همم ملا ,معدولمم ىعفنو>ثمو م دقت دقو

 اهناوءمللعاملوأ اهناىلاةراشإهءان؟ الم هناه_-صوهلباةفرهم ىلعج وردصلاىل' ىلاعولضلا ىهو

 ليناكةاملوأى هوةقدتاداقتعا

 انكم املاخ املق فداصق د ىوملا فرءأن القا هاوهىانأ

 نسا ةباغ قوهو اهدعي ةيلعو دورولردبم' الم( ةعبرم ل مولعب) ىلع اميقهدعب هملعام ل عج و

 ديقم) هيفام ىذكالو لكلا ىلءءزلا قالطا نمالسرءازام هسفن نع ناو ىلاب ىنك ليقو ناقنالاو

 1 طال قنا لع طف ىذلا رطالا ىنعمانهلابلاو (ةورخالاوةنويثدلاةمالا لا صغلابأا
 قل'وىلاعت هللا ةفرعمدعبهرطاوخو سو هيل عىل اعت هللا ىلصهراكهأ نادارأ هنال ىنعملا اذهجدر ونأو
 تام مهميلعتب مهيد حالصاهبىلام هرومأدار ااوةروكذملاةمالا لاصمبالا لغششي ؛ال هملا ىجوأام

 ا 0 ع دب ناسا مايو :دلادا رااوتاداقتعالاوتاعاطلا نممويلعو مه

 ىلاعت هللا ىل_صهي قاد افرك تب م>ور امعلا قن: هلا عمابتر مهب أ امسيفهردهللو ةيع ناار ومالا

 هما ىقاعت نامل عج مشهود صدل لءىجولا ىلا: قءهنواعتناممتهبلق»ل«هرر ةفرغم نمالوأ سو هيلع
 7-2-7 كيفلارت رك ورانا
 (نوكيانا) «ةالنرهالا وودق معي ااه (اذهنك- وز هقرءافار اكتاورطاو*موميلعنومهةيلسو مسك( ايندلا ةسارحف)

 هب رحتلاب فر-ء'ىلاهيداعلا هبوب :دلا(ر ومالا صءد ىف) ىف وسو هم اعمل |عت هنن ىلص هل ع ةيىأ 4 9 97

 5 بفالاو ب (رد ل ى)هياعوهام فالف هذ ههرودع (زو#) ءااضد دهن ع(و)“ ضاوارك هرم 5 ىأ (اهر اه-ةةساو) الفالا وا ا(ردازلا | اعف( والدا 0 «ى || (.اعارموا ةظفادع ىأ هلوأ

 سائلار_ةوأ هنالاض»أ مهأي ؛در ومأب سأ: الا لعأ هنا ىذ :ة:هقذح ةدشو لسو هيل عىل اعتهنلا صول ةع

 ملعأ مت م :أ ل-و 6كم "لدم لل ماو زودر #ءمومذمنمدوحولار | رسأ ىلع ىلاعت هللا هعاطأ دقوال ع

 هيلع ىلاعتهلناىل صه:ماعضا ونفي رشااهسقت ىك زبالن او رمأك مهب ولقسديطته.دارأ امنا اهندرعاب أ ٠

 هرب ركشب هيقرظذ | ىيقدنت ىا( قدتلا)ه.ملعلا قب رطىأ(هل دساميف) ناك هعوقو هتمردنام(و )1و

 ودوا#ترعوغواهتدابزبلط ىأ (اهرا مةثساو)ا و صوايثدلارو أ ظفح أ( اين دا ماو زهةرصو

 لغت هالو 5 يةدلا ثرحدي ربال !سوهيل عىل اعت هللا ىلصو هو اهاي_صت ىلع صرح اوأجت منع“ ئشانرعأ

 مل « ىذلا (نةرلازاهرومأ نم م(رع كلا ىنالإلاردانالا اهم هلام دعت :همةواهتلاذ عموهرطاخأهب

 0 هلا قص ةنةهالءلاو هلم را( هلماا)ب دس( : زر دصناهيلع علطان مهن ردك

 نءل فة هقذح عدهلهنوكو هوهلب لا نودةلةةلاوال_ةءموحج راو سانلا لك أل-سو هي |ءىلاعت
 نع نول_؛ ةاغلاهبالا ف [كموبدار اان هلملا -:4ا لأ رثك ايد

 0 3و ودعا لقعلا صقتنالرضانلاين اناا ن_سحوري# لا ىلع نو ءومطم مهنالرشلا
 هليلاةذحلالهأناو 5 ةنحتدغاذهاب ككرادآ ةنس>اراد هلىيدقوءاقهلا

 مهيطا اكان عد وهلا مرك ىلع ةعادثو متاحم وررتاو:كايونعمارتا ون (ل-ةئلابرتاوثد_ةو)
 3ك ةرعملانه)رتا رئاوسش اعتم( مل وهيل عىل اعتهللا ىلص هنع)اه دو صدام ىفال عد اف بذك-١| ىلع

 رومالاىأ (قئاقد) ةفر_ءم(و) ة-عورشاارومالا 10100 .(ايندلاروماب
 00 وتعمل اعلا السا ىتلام احا ىأ(اهحتاصم) م ممرثك ىلع قت ىتلا ةقيقدلا

 مكح ةسأم..أ ازمه اوم عاداعو كل (كتانطو موت فال 2ع للعام حوا ع (اهلهأ

 امتدت وام رع ليص#

 ىال) ابيلعة ردا

 اهرومأ نء(ريثكلا

 نيدددعب 8( هللا تذوملا)

 ةهالسبلا ىلارعشملا أ
 ةلبةنذ ذوما(ةلقغلاو)

 هنا لصاخحلاو اهروعش

 مالا اوهالضلا هيلع

 اواكماركلاه_ءابثاو

 راقك-!ظ!لاحد_ضىل-ع

 ام ماثللار فكعلا بايراو
 'نوم-اع. ىلاعتهنل'لاق
 ايندلا ةام42|نم ارهاط

 م-هةرن"الا نقم هو
 (لةةلايرتا وندقو) نولفا

 ن-ه عن« ع جنم
 هنع) لقعلا ميذكدإ

 مل-وهيلعىلاعت هللا ىلص

 (ايندلار وهابةفرعملان م
 < 1.1 30 لسد اجلا لاقل ال ل قاقدوإافاو>أو
 مهدلج ب مثيح 0 هبت ايسو اهكاصو

 ه1 لاق د: صعب ىل-ع مهدد ىددع» ال ى> م- تدب هب رأس ىلا 0 ل هر 3 طء_صوسانلا

 رئاونل_ءاف 4 فوصوهوأ ةلو_صومام 0 اداق-:م هل_هعامهباع 00



 حذو هلوأ مذ: ىوربو ىزاح# لا ةم_ثاحىفو 5 (هدقتع:امامأو لصف)# (باثكلا اذه نمهنازجعم ناب قهيلعاةمندقأام)

 مهنم قحلاةفرعمو) هيلا موئمةعوةرملا( مهاب اضقو) لسو هيلع ىلاعت هللا لص ( هندي ىلعي راحارشدلا ماكحأ روم ىف) فاقلاو هثلاث
 ماقملااذ هىف ىنعملاو ىدملاةهجنمهتبارغو لطابلاو اباه هرب سف:و لوعفللاةءيصبامهطبض قىفاسملتلا ب رغأو (لطبملا نم
 رومى دانعلا نمدافاوأحالصاي لا دب نم(دسفملا نم عاضملا لعو) ىنذالا-#

 (يباّدكلا اذه نم هنازجةمبابىف هيلعانبمندقؤك)تاناويخماك رب وو رعد رات-اري_غنءمهدلج
 ةنامالا هلىلاعتهّللا ضو ل_بو هبل عىل «هللا ىل_ص هنالانش هتداعالةجاح الذ هل ب_صغن مدقتاك
 ةنودث دساناالا اوحأ عيج ملهي نأ همْزل هتعاطل مت وعدو م -_ملدب محلا و قاخلا عسي ىلع ىَدظعلا

 هلناىل ص ناك اذلوأهم معلا مدعهرمضد الة ل مقر ومأالا هيلع و كالقدب رمأام هل ىتاد وهرعأ منلةيني دو
 اهو هماكح أن عب قرقلا قسو هولصن[كىوةفلاوءاضقلاو ةنطالا. كك لو هيلعىلاعت

 ماكحأ ر ومأف) 7-1 ,وهيلعىلاعت هلنأ ل ه(هد نعل امامأ او)ىلاعت هللا 7-1 رفدصملا لاو ه(لصتإ)و

 هدئعة-هقاولا ىأ( هند ىلع راحا) رومالا نمهيلا عذرت ىتلامهر ومأىق مويلع هن ى<عامىأ( رشبلا

 اهيف ىذقيل لبو هيلع هللاىل_صعيلا عذرتىتاا مهر ومأ ىأ(مهاراضقو )| ذل هدب ىلع ىرح اراعتساف
 لطءملاوقحلاو نفماذ_هقزييمتلا ى_عيةفرعملانمض(لطرملا نمل |ةفرعمو ) ىلاعت هللاءارأأسم
 معو) هل عادرب_ةنمُكيك رليقأك لوعقم مسا هن وكول طاملاوأ ق 4| ىلعو هنم ىه؛لعافامسأ
 ةقي رطلاوذ_هىفءاج ىأ ةيفرطظءاملا(ليد_ىلاهذومف): |قلاو حالصلا لهأ ىأ ( دفا نم حاصملا
 ناك ناووهو قا._باطهرضاالو اناي>[هفالخ رهالااماهنم هلرهظي دق ىتل اايندلا رومأ ىف ةقباسلا
 همهو:ل هتمأ ضءبهيل_ضالثلهذمهللاهرهظد نيؤراعلا ضعن هلاثأك الص هماعهنعىلاعت هنا مال

 ىلاعت هللا هجر ئريصوبالا لاو يكهرتسي ناك ذلة ىراصنلا هيف عقو ام.ةنوعقيفضرغلا لعنهنا
 ممنلو بيرت ملفانيلعاصر « هلوقعلاى تاع انح وم

 هللادجر ف دصملاءاورهزعودوادوبأوادئسم ناخيشلا هاور ثددح ىف( ملسو < لءىلاعت هللا ىصهلوشل)
 (ىلانومص”مناو) ب غلا لعأأل(رشدانأ اا ارارم هيلا ةراشالا تمدقتو ماك هدد: ول عل ىلا عت
 مايةبفرعأىأ (ض»دنمهتج < نأ ن وكي نأ غضب ل_ءاو) ىلا اهمكح نودرتو ىدنعرو.ءأىف
 با ارعالا ف ن> الا همم وةماقت_بالا نعل لان دالا ىعم ل _صأ اود مصا < نم اهناو ىفعصقأو ةجحما

 انلاهةرصيفا هل نطفهة>< نم ساسالا ىوةءارقلاناحلاه_:موبرطلا ندالاو باوصلا نعل.
 ممحاو( هلىذفاف)ةجحلا ةماقا ىلع :ردقأو هلم حصخأ ىأ ىهتناهبحاص نمهةدحي نمل نالذ وءاشن
 تدضقنذ هتمرهاظلا سن همالاك نم( عمسأ )ب رضو عون ىلع ىأن يوذ.:لاب (وخنىلع)

 ربعي وهمصل ق>وهاسماو هيققح ل سل يدب هت مك> ىأال_لةولو( ئذب همخأ حن مدل
 ف يملا مدع ىلع حلاو فاطعتسإلا] ةجعن نوعسو عسن ها ىخأ اذ هنا ىلاعن هلوقك مصخما نغخالاب
 هذ ايام لمجف (رانلا نمةعطق) هريغ نمي طعأ ا( هل عظقأأءاف) هقح سنل (ايشم مذ خا. الف)
 ىقاك ه-ةيقح هراذ ع ةلزثمهل رثداذ_هالهةاة>ةساوهملع ةمرحف ةغلاسص نهج ران نمةعطق قدري

 مح ناءإ_صاحو ارانم-منوطدى نواك ايامنا املظ ىماستءاالاومأن ولك اينءذلا نأ ىلاسعن هلوق
 انالالال_- مرالو اماوح ل _هيال عقاولا فلاخ ناهنكءاو ذدانعحصرهاشظلا بسحب م اسحنا

 َئ ذامىأ(ليدلا اذهق)دالبلا م

 هتورعمو هدقسعم نمانه

 هلو#ل) ل. <اهجولا ىلع
 (مال_تلاو ةالصلا هيلع
 ناخدشلا هاور اهيف

 ةملسمأ نع ام-هريغو

 ىجوبائاو(رشانأ ائا)

 مكناو) انايحأ ىلا
 نوعفرتو عند (نووصت#

 ممض»د ل_هاوىلا)رمالا
 فرسعأ ىآ (ن-هلا

 ىأ (هثد ١ نطفأو

 هلذذي نس دانو هنموصخ

 هلئمو هلرشكؤنرطو

 زيرعلاد معن رعلوق
 سانا! نح الن 1تدجع
 -هاود فرعنال مك
 نم)م-_مطافىأملكلا

 ءاقصلوأهتهالل (شهد

 ىأ( هلىذقاف) هتلاح

 نونو دف لع) كاف
 ايكهنمىأ ) مسأ ام)
 همالك نم عن ةحسن
 ةقيقح فرعأ ل ثيد
 و#* ىلعةخسن ىو همارع

 نذ)ةفاضالاب عم_باام
 هر[ ق> نم ه]تدضق

 لق ىلرهظ اممق (ئش

 مقاولاىفرمالا نوكي هج و
 هنمذ-اي الف) هفالد

 تسل ص 23 صج ب دم مج دس وعم ص د عج صج صصص ص سس ع صح سطو

 رئارسلاب لع هتلاورهاوظلاب كغ نك درودقو هتدضق ىف ناغا اةبل غور هاظا ا ىلع همعب رمش ماكح أ ءانمل (رانلا نم ةعطق هل عطقاامئافأ مش
 نأ ىذةهيىرشدلا عضولان اون انالا ن مدعم مري غنا.سلاووهسلان اياناذيامكاثمرشيانأ امنا هلوقب ثيدحل ار دصاماو
 ناكولو ماك> الا 1 :لاثمأ نممال_!اوةال_صلا هيلعهنعردص» ىسعا.م.ةةرذعللاديهءاهرهاوطظالا ةيعرمشلارومالا نمر ديال

 هي_-ضتقةاغو نيمدص لا مالك نم عمسرأ :مك< ناب فاكمر ومامك الا ناف مك لا ىفاطخملا لبق ن هاذه سد و مايالا ىفاردان
 مك يفي و ونام تلاد ع يذاقلا نظوءاعدم يفور و زيدها شن ىو عد يف لطب مكحول ىت> ةيضققلا فرمالا سفن ىف امالةنسلا

 رمالا سفن يفاتباث هب موكل نكي ل نأو



 لعءوبأود( انام د_ ع نينيسح انثدح)داوعلانباو هود أ ني مث هوهو ىحابلا ىأ (ىلاعن هللا جر ذيلولاوبأ<.ةقلاانثدح)

 ناكرملا دبع نبا خو يشءامدق نم ىطرقلا دبع نب دم نب هللا دبعوه( دور أ انث) ب رغلا ظفاح رياادبغنباىأ( رعوبأ ان: ) ىفاسغلا
 (ريثك نيدهانث)نئسلا ب>حاصرصملا اظذاحوهو(دوادوب ان )دواد فأن عننسا ىوارةسادنياوهو (ركب ون ان ) اقودصارحا
 لاو(نايم_تانريخأ)ة_ىلا ةمالا هلج رخأة :-نيع_سشاعىروثاو ةبعش نعىورب ىرصلا ىدبعلا ما ءارسسكو فاكلا تفي

 نارك ذي لوربثك نيد هنعىور نم.ثىروثلاركذ ىنغلادبع ظفاحلان ااذهقىدنت_سمو موس ىر ولاهنارهاظلا ىلا

 لاق مي ذهتلا ىفو ةندرع

 قلطأو رايق شن ءىور
 دمةملا ىلع تاطملاتلمذل
 ناماماام_-هالكو تلق
 الفامهماقمىف نالءاح
 نء) اهماهبا ىف لاكشا
 (هيبأن ءةورعنب ماش
 نءزاهيياع مااكلا ق مس

 (ةماسمأتنب بنيز
 ىلاعت هللا ىلص ىذأ اةسر

 جرخأ ةيباص وهيل
 ةياورلااةةسلا ةُمالاا
 هياعىلاعت هللا ىلص هنع

 اهمسا ناكواذبأ لو

 لاقف ةدحوملا حمقب ةرب

 ملسوهيلع ىلاعت هللا ىله

 ملعأ هللا كفنأ اوكزت الذ
 اهامسف ك:هربلا ل-هاب
 (ةملسمأ نعأ) بنيز
 نينمؤملا تاهمأىدحا

 هللالوسر لاق تلاق)
 لس وهيلع ىلاعت هللا ىلص

 قيشو مدقتاك( ثيدحلا

 امهريغو ناخيشل اهأو رهنأ

 وهو(ىرهزلاهباور قو
 (ةورعن ء)ملاءلا مامالا
 معد لعلف) مده دقو

 (ضء.نم غلب نوكي نأ

 بس _ةذب مكه افامهريغو ءامدلاولاومالا قا ذ_هو رثارسلا لعىلاعت هنبادعورهاظلاب مكن

 دهشأاك عو رغلاماكحأ ضعيف ءاوقفلا نيب فال_لا عقودقو ةرخ”الا ىف نطابلا ى.:ورهاظلا
 رمالا سن ىف قالط هنم عقب لو هوا مس دب ةقرغلابع احنا محو هنأرما نا ط هنا لبر ىلءروزاد هاش
 وبأهيقفلا انْد_ح)عورفلاسةك ىفاك نالوةهيفالمأروك ذاك ااد_ءباهحك::نأ هلزو<ل هذ
 مدقت دقو ىلا غلاىلع وأ امذاهلا اوه(د_ نيني_سحاانثد> أكهنادب م رق: ىلاعت هلنادج :( دياولا
 نءؤاادبعنيد_* نبهللادبع(د_«وأانثد_-)لاقمذةثدةوربلادبعنباوه(رمع وبأ انث دح) لاق
 ىوارةاد نياوه( ركب وبأامث د_>- )لاف ىهذلاهج رتوهنعذخأو ةسادنيا أ نناك ىطرقلا

 د#انثدح لاقمدق:دقو ندا بحاصروهشملامامالا( دوادو:أ ان: دح) لاو مدقكدواد ونأ نس
 مامالا ىرصبلا ىد_بءلاربثك نياوهوةنك اسة_ندةوةرو كم هُءادمو ةحو شم فاكب( ريثك نبا
 لاقن ازبملا فهتج رتو ةنسنوع-س'هرعو نب ريشعو ثالثو نيتئامةن_بىفونةسلاهلج رخأروهكملا
 حرص هب وريثك نبا هنع ىورب ىذلاهنالةنديعنياالىروثلا ىأ (نايق_س)انربخأ ةخسن ىفو(اذن دح)
 || هللالو_.سرةبدي رةملس فت نيهذ هتنيزو اهتعىلاعت هللا ىدر نيذموثملا مأ (ةملسمأ تنسي ذ |١١ نع)امييلعمالكلامد_ة:دقو ةورع(هسيبأن عمو رعزي ماشهنع) هيلعىلطملا لمحو ىغلا دمع
 || مآ نع)ني ءي4سوثالث تنب تيفوث ةعمز نبهّللا دمعاهج ورتةبادك ىهو سو هيلع ىلاعت هللا ىل-ك
 .ٍ هءلعىلاعت هللا ىل_صهللالوسرلاوتأ اقم امكةلمر ل ءةود:هاهمساوةروك دهان ينم ملا مأ(ةملس
 ١ || اني بم هنالزثاح وهو انهدنسلا ىلعنتملامدقو» رس آىلارشدانأأءا ىعن روك ذاا(ثيدحما ملسو
 ٠ الهمضهنالوأدواد ىلأن :سىفهدن_لعل ني يهل |ةباور نعهيقل دعو هلدج رغااك لصفلا هلدقع

 || هتجرتتمدقتا )م رعنء)د وهم امامالا با هش نيا (ىب :رهزلا هباورؤ 5( هلهن و مولعم روهتموه

 ةغالبلا نموهفن أ ناكم(ضعد نم ْل:أ)هيثو يعن رفتلاءاغلابهءاورل' هذهىف عقو (مضعب لعلف)

 .[| عمت حالالو صو عرساى ألو -_صولاوهو غولبلا نم هنا نمل .فامو ىرخالاةياورلا ىنعمقفاويل
 ْ 1 جي ورتب هداهتجا هدا لاو ة-غلاءملان مهنا ل يةوهفاك-لةجاحالفرهاظلل ل اد سانمري-غهنا

 1 تبس>|ىلوعدةمل_بمداس:د_هنامو ناورهاظا|بسحهاعد||ه.ة( قداص هناتس>اف ]4 -هج>

 ١ ةيقوثةانثع(ىر-1)4_سوهسيلعىلاعت هللا ىل_صوه (وله-ةحهنظأاءهلك>[ىأ(هلىذقاف)

 ا ْ (رهاظلا ىلع) هلوع-غمدي و-صةمهماك>أوةمومضهةينحتب وأ هلعاق بانمسثان ع وذرم(هماكحأ )

 | ْ (نظااتاملغ) هي-ضتةقيامىأ محلا حتفومسملا مذد(بحجوم) !ءىر<(و)هيضاق امورمالا نم
 ١ تذس نسب ةتامو_كك ادهن اشعابتاماغ عج و لا ارهاظ سم همهزط قهقية كت تلغبامىأ

 ْ هناف فاح اذا( فلاحا نيس و)كلذس_سىأ(نيدهاكاةداهش )لاقفهب ىذقامي هنظةرلغ

 أ ملل ىلا همزاكل ا درا ىفهسقندهج ا ىأرعالا ىف دهتجا اذا ا غالب وغلب غلابب غلاب لاةياغالب رثك اوأعصفاىأ بلع
 ٠ اغيل ثك [ليقل ىنعلااذهدي رأولفءوكودشأ هب وةئبالادرحلا ىف الثلا ريغ ن ملعفا ىندبالدنا هيفو هيلع ىحلدلا رصتقا هعماس نهذ
 ا (ى رد ول هقحتسا هنا هنظ أع( هل ىذقاف)ق داوم رمالا سه: ىفاسمل هلوةىف هنانظأ ىأ( فداص هنا ->اف)اههودفو انالب دشأوأ
 . مال_كاوذالصلا هيلع دماكحأ عقتو ىأن اب رحل نمىرك ةخسنىفو(مال_تاوةال_صلا هيلعهماكحأ) ىضمي و ىأءارحالا نم
 . عج رابتعاب عمجنظلا تابلغىضتقمو ىأ محلا حّفب (بجومو) مانالا لاو اوروهالا نم( رهاظلاىلء) مهماكحأ ىوربو
 ١ هؤالخ يلءةزيرلامدعوو راكبا دنعى رخأ(فلاحمازب ع 01 هراب سدح ىأ(دهاشلاةدا وش) اياضقلا



 نبعلا ري (صافعلاة ف 'رعمو) ويقف ات ةلثمهذهو لوقأ ف ئاقلاب كلا ىف ىعبىفاسماتلا لافواقحهنظراسم (هبالا ةاءارمو)

 نه طد ربام لك دارملاو ءاعولا طيحا دود هلوأر مسكي (ءاكولاو)ئدل اف نوكي ىذل 'ءاعولا فا اه دهب ءافام مدي نيل هملا داصلاو
 ءاعولاةةرعمو هزشلاونيميلاوةداهشلا نمةرهاظلار ومالا ىلع ماكح الا ىف هرعأ ىن:مال_سااوةالصل اه-لعهنأ ىنعااواهريغوةرمم

 هءنظرامنيمص# ا مالك ىو نم هلرهظراعءاعولاو صافعلاب كا لاقت يح ىحدلاب رغأدةوءايشالا نمةطقللا ىقفءاكولاو

 رئارسىلع) هيدن ىأ ( هعلطال هذ ءاشولىلاعت هناق كلذ ىق ىلا هت هللا ةمكح ىذتةمعمإه.ىدأ|م ةقيقح

 فلالا لاق اذإو هل ىف عرشلا هي ضي ىذلا نيميلا دارملاو هقد-ص ناظلا ىلع باغبأ
 اهبدارملا فلاحا نيعناموهضعد نظو هرابعلا هب رعش امريغن من اعلا هفرمصل ++ والف نييعت ريغ نه

 اههشرثك أوهامىأ(هبشالاةاعارمو) هلوعدت ةجاحالو مالا نضهدهءكحىذلادخاو دهاش عمنيميلا

 رهاظلابهيفكحام(و)ةنعالملا ىفداولا هبشهسدارملاهبشالا نامه ضعد نظو نئارقلا نمهيفاسع كلا
 داصوف لالا ل_بةةففذعةحوةمءافو ةلمهألا نيعلا يسكب وهو( صاخعلا ةفرعم) نماهيفاموةطقللا

 اهملاطءاحواهفرعاذ اهب طدربامواولا مسك (ءاكولاو) طقدل اامهيفدجو هود وداج نمءاعوو هوة مهم 8

 حيحصلا تيدا قدر وال ةراشاوهوا,محاصهناب نظل اهيلغل هل عفدتاشياذافامتاراما نعل سا

 هللا ةمكح ىضتقم عم) اهةفئافالاواهب كري دحأءاحناواهءاكو واهصاغع ظفحا مث ةنس اهةرعو
 هبىد_ةةيلرهاظلاب ؟<نامالسااوةالصلا هيلع هيد: ىلاعتهّللا ةمكح تضقاهلىأ (كلذىفىلاعت
 هدهد نارسيشالهذكلو لعق متةيقح ىلعةصق لك ىفىلاعت هّباهعلط» نادارأولو هّنمأ ماك> نمهدعد نم

 ليبق نم سدلوهب كايرو مام هنالايفاطخخال عقاولا تغلامخن أو ماكحالا هذ_هرهماكحأ ىف هسعابتا
 ىلاعت هللا ىلص (هناف) !دج رهاظوهو مد ةئامىفايفاطخلا ىلعرقيالو هيف ئطخال هنا لاقي ىت>هداهتجا
 اذاهناوهاطبالناىلاعت هللادارافابح« ىخام ىأ( ءدام عرار مسأ ىلع ىل اعت هللا هعاطالءاثول) مسوهيلع

 ماطبالا ممهفنأن مهوقخأوهورمضأ امىأ(ه:مأر ئامْضت" ابختو) 2 اهدفرهظ»ال هعلطأ

 ايامخو ةرهاطظرم_غةنونكم ىأءامل ادد_ثملوعقم مأةأمتع عج ىهو بيغلاملاعىلاعتهنلاالا هلع

 رعاشلالاوو ضرالاا,ابخىف قزرلا اوغتباثيدحلا فو رذب اذا هرامئسالع رزلا ثيدحاىف ضرالا

 ابيةهماعب كف ناكا كيل رئارسلا ىلعهّللاهعلط أ ول ىن_ءن ( هما ءوهنيقب در م-ُمدب كل ىلاوشف)
 ه-جولل (نيمي وأ) هياعدهشت(ةندب وأ) مدا نمرارقا ىأ( ىارتعا ىلا ) همكحىف هل(ةجاح نود)

 ىفهتمأىلاعت هللارعأا ل نك-لو) هفالذ رمالاو مدق:اك ىحالرعالا فة هاشم ىأ (ةرمشوأ) ركسنملا ىلع
 هماكحأ ىأ (ءاباضتو هلاو>أو) ةعورشملا(هلاعفأ ف هيءادتقالاو) مهاهعرش ىتلاهماكح[ ىف(هعابتا

 ىلص (صناناكول) هعابتايرعأ ىذلارمالا( اذه ن اكفإ) اهريغو هناو زغف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 هصذ ىأ (ه.ىلاعت هللا هرثود و)هريغىلع خا ه.ىل اعتهنن'هماعأ ىأ هماعب) لسو هيلعملاءثهّنبا

 هياعىلاعت هللا لصددعد( ةج> تماقالو) هيىلاعت هللادرث 1 ام هنالهمهملعمدعل( كلذ نمئث ىف هب

 (هتعرشف) هئافاخو همم ماكح أن م(د>ال)ة-يفيدلارومالا نمرعأ ىف( ءاباضق نم ةيضقب) ملسو

 وههمك-4 ةيضقل اكإ:ىقوه) ه-:مقحخام ىلع هلىلاعت هللا عالطاب( هيلع علطا ام لعنالانال)هماك-أو

 ىلا(مهرثارسنمهياعىلاعت هبا هعاطأ ام هلىلاعت هنا مالع | نم) ىلا ىأ ( نونكلا,كلذ ىفنذا ا

 هتلمل-هأن م (هدابع

 تايفذخىأ(ت'امخمو)
 0 ودك أ رث امض)

 درج مسهدب مكمل
 1ك (هملعوهنوقي

 نمىأ (ةحاحنود)

 ىلا) هلراقتفا رسم

 0 نع (فارتعا

 قحاب نيم_صاختملا

 وأ نيسميوأةندبوأ)
 ة-هماشم ىأ (ةهمش

 مما حجرت ةمب-هاذمو

 . ىل_علالذ لكو د_>ال

 ىلا عت هللا ةٌددسم ردع

 ةال_صااهباعهعالطا

 اياضقلاو مال_لاو
 ىل اء هنبا رمآا1نكلو)

 دءاوقؤ (هعابتابهتمأ

 ىقهيءادتقالاو) دعب رش

 ءاراضقو هلاو>أو هلاعفأ

 هقي رطىأ (هريسو
 رمأامكأ (اذ هناك 9

 هعاتن ايهم ىل اعت هللا

 ناكول) هتريسعيجىف
 ىسغلاىأ (صتخشا#

 مالسل و ةدلدصلا هيلع

 هللا هرثونو همللعب)
 هدارفتابىأ (هيىلاعت
 نكي مل):صاصتخا و

 || مآ ف لاخن م ىلع( ةجح) هدهد (تماقالو) كلانهامعوقوةةيةحىلعمهعالطامد عل (كلذ نمئش ىفنه.ءادتقالا ىلا ليدسةمالل

 نم( عاطااسم لعن الانال) هنمأن مد>أ ىلء(هتعب رش ىف) هئام ماكح نم(دحالهاباضق نم ةيضقب )هنيدر ومأ نه
 عالطالاوأ عالطالا

 )ن و:كلاب)كلانهاهد وروتق وق ىأ(كلذةف)ذ-ةنيحىأ(نذ اوههمكحن)هيلاةع :ىقرملا(ةمضقلا ل: ىف ود)هب رثوأاس م ىأ

 مه :رئامد ىأ(مه راس نم«يلءهعلطأ اع هلىلاعت هلا مالعا ن) زونسلاىأ



 ناكناوءايلوالاامأو وسر نمىضئرا نمالا اد>أ ه_..غ لع عاطبالذا(ةءالاه ءاعثالاع) نر صمام ءااو نو نكملا رعالا (اددو)
 رصحلا ىلع دربام عفد_دنيلاقملا اذهب واينظارمأ الا د_يفب الم وماهو أ نبقي ) مه نوكيال .ملع نك ءايمالا ضعن مَ ف شكني دق
 ىلاعت هللاو ل اكشالا عون نم ةن"الاىق
 امرو اضأ ناكمو

 ىقهنأ د لك ىعدن
 ةياعلا ةيالولا ةبترع
 هماك> ىلا ءنهللاك :رحأ)

 (مهرهاوظ ىلءةعرشلا

 ىلا) ةيضقلاق

 ىأ (وهابيقىوةسس
 ةالصلا هبلع ىننلا

 نمهري -غو) مالو

 ةدمد وهنمز 3و (رشلا

 نم(متل) مايالا نم
 ىأ ماهستلا وأماهتلالا

 ىقهيهتم[ءادثقا) 5

 ىأ (هاياسضق ني يعت

 ليزنو) هةلمماك>أ
 قذوهثمأ ىلء(هماك>أ

 هاسدعلا رش دكا وق

 نم هبأوتأام نونايو)
 نولع_فيىأ (كلذ

 مك ا نم اولل-عثام
 م-ءنع) هددقب راغب

 ذا لس نمنم هي و

 هنم عقوأ ل عفلاينايبلا
 ىل_ءودح وىأ(لوةلان

 ىأ(عئراو) هيففالخ
 لامة>ال) ىوراك عذدا
 )ل وامملال ب ةانوظقللا

 هم ماكحالا نا هنثو

 مال_سااو ةالصلا هله

 الفقة كلا
 ةيضقىفالاو لوقلاو
 (حضوأو) نايعلا نا ديمىف(نايبلا ف ) د> أل كار هاغأ ىأ ( ىل+أ رهاظلا ىلع هدكح ناكف)لاقملا ل هال مالاك لالا

 كهل 1س ا_ا؟_بٍب؟”“9ب_ب 222

 نم ىذترانمالا ادحأ هميغىلعر وظاللاعت هنال( ةمالا همل ءبالا_هاذهو) ةءالا نمدريغ نعاهافخأ
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 ه-يلعهللاىل-ص (وهابينىوتنىتلامهرهاواظ ىلع) ةيع : مشل |(هماك> أىلاعت هللا ىرحاف) لوسر

 هللا بصهدئاصخنذالاو هلاو>أرثك أرابمعاباذهومدعب وهنمز ىفهتمأ نم( رشدأا نمهريغو) ملسو
 هنكاتارمضالاورث'رسلا نمريثك ىلع ىلاعت هّنناهعاطأ دقوهماعب م نا هلزو هنا سو هياعىلاعت
 لوقلاىلعرمض كة :طابلاروهالانمكلا,ءا دنالا ضب رمأ دقو ةروكذملاةمكحالا همك لاب عون
 لبق مالسااوهالصا هيلع ىدومهيلع :ركنأ اذكو هب ىدتقت ةمأ هل نك له :ك-ارماك حصالا وهو هنؤمحب

 ناك ملسوهيلعىلاعت هلا لص انيدن ناىف ةلاسر ىطويسللو هله ما .هماعا واق هيف هن ذا هنا ىلع هعالطا
 ناكرهاظلا ىل+همكحو انهاهبلليطنالاراضتاهمها اوتاسومهتأا نم سخملا ذا اضدأ ن طابلاب مك لا هل

 ىىيلانياهإ_صفاك ىوتقلانةراثو ىمظعلاةمامالاىأةنطا لاو _بايسلابةرانواباضةلابدرات
 ىف تعفو ىتل|(هاباضقني_يعتىف ههتمأءادقا منيا)هندرأناهيلا عجرافا هدب فرقلا عممدعأوق

 هتماءاد:ةاو ل_جوزعملاعت هّلاىلادوعي ريمض ل -عافو ةيدحتلا مضد تي و سانا !نيبهءاكحأ
 اهئارحاو هعرشدع اوةىلع(هءاك-أليزمو) ةيلعافلا ىلءءادتقا عفر واه>ةةزو و هلوعقمسدنلاب

 هماكحأ ل يزنتوهاباضق نمىأ(كلذ نه) اولعفاماولعغي ىأ ةزمهارصقب(ا ونأاماوناب و)اتايئزجىف
 ىقهل_هقىذلا(لعفلا,ناينلاذا) هتمالاهمدب ىلا هتعب رشف هي را ىأ (هتنسن منين ول ءىلع)
 3 ُ ظفالالامة>ال مذ :راول أوةلاب)نايمل ا نم ىأ(ه-:م) ةئدن أمظتدت و س وفنلا ىف( عقوأ) هماكخأ

 ه-فءافخالفرهاظلل هقفاوت عم ملثم ىردالهناف لعفلا الذم (لوانملا ليواتو) زوجتلاو لد واتلل
 || لعفأ ماب( لجأ هاظل | ىلع) ليق ركل سو هيلع اعت هللا ىلص ىلا الل عقلا ىأ (همكح ناكف)
 ع-ج(ماكحالاهوجو ىف)هد_هاشردحأ لكل (نايبلا ىف) ريسفت فطع(حضوأو ) رهظأ ىأ ليضف“

 0 ءاملا نيم لبق نم هل هج و'ناهيج ونىأناهجواذهى لاقي اكهيلع لم< وهنم4ج و“ ءاموهرهجو
 (تابجولمدئافرثكأو) هلعادري غنمرهاظلا ن عدل فرمد لقاك ةراييختلاو ةينكمملاةراعت-الاوأ
 تاعزان لا ىف عقاولا(ماصخلا) ىنهرد_صم يجلا مض وه(ورحا ثلا هي_ذتقيام ىأ محا عتفب

 نممهنسب عقو ىأى اأن يب رج شا موك ايا ثيدحلاىفو ىرحو عقواذا اذك مهدي رجش نم ىواعدلاو
 ةنياعااكربخلا سل ث.دحلاقو سوس ده اثم هنالرهظأ ل ءفلاناكاسئاودابت+الااهاضةةارومأ
 ىلاعت هللا هر ىفاربطل !هاوراها ل[ كلذ ناعام اذ حاولالا ىا: لذهدعد هموق ل عفاع ىسومربخأ هللا ناف

 ناندرونايبلارخاتي لوط: ل-ةلعفلا نال ىوقأل وقلانامهضعن معزو عمك ثددحوهو ءريفو
 5 ىأ(قئود_بو)هدعب (هتمأماكح) هنعرداضأالعفلا(كلذيىد_ةةياواضي لوطن د_ةلوقلا

 ناثياو رهي:وةيعرشلاد عاوقلاىلعطمب_ذنيومظتني وأ ىو راعىأ(«_:ءرثوراع)كسمتي
 رمعلاو ىلاعت هللالاق فاسنالا ن ملاعق :ساوهر مانا ى_هءهله همني ب مولعلل ىيمهنأ امها دحا

 احيالقن لقننىأ هنع ر واعف مت ىألوهجال ىنيمواولا دعب ةماثعى و رهنأة يناثلا وقسا اذا

 لاعفتسالا نود قاستالا لوالا نم ىلهعتسملا نالل دامك سدلو ف ي>صت هنا ىئاوحا يضهد ىفواعئاش

 امهالكف )
 ماخحالا ىف مداختلا ىأ(ماصتحاو) عزانتل او نع دل اىأ(رحاشتاا تابجوملهدئافرثكأو) مارملارو وظا(ماك> الا وجر ىف) نتي أ ىأ

 نسل وك مسمتسا ىأ ىدسقرل ىلع فطء(ىث ودا و)ه تل« ءاملعو(هتمأم اك>) هنعل مس قف وهاباض#ب ىأ(هلك كالذي ىدمقيل وز

 هننقي رطدعاوق نايب نم ىورب ىأ (هنعرثوتباع) ماظتنيو عمتحي يأ ةثاثملا لدين يسلاب قدوس ةخسنىفو ىكاطنالا هنظاك في كتب



 هيلع(هنع)كلانهأم الطا مدع ىأ (كلذ ىل و) ةيعرذتايثزحا يلع ىنتةيلوصأتايلك ىلع هل مثلا (هّدعب ريش نوناق طمضنيو)
 الف) 5 ريغ نءبافامىأ (تيغلالاعهب)د رعت اىأ( را انساىذلا ب يغلا مع نء) ماك>ال ا اواباضقل اه.قاعتناميقمالسلا اودالصلا

 هلك الدضعب ىأ (هنمهملعيف) م مشل وأكل «نمىأ(ل اوسرنم ىذا را نمالا) ةلخ نم (ادحأ بيغ ىلع :رهظد

 (رئاتسبو)ءاشيردقروأ | ىعةقبطنمل لكلا اياضقلا ىهو (هتعب رش نونأت طبضنيو) ىفا كادر نااذالخ ص امهالكسف ءاش ئشدىأ (ءاشياع) ]1 11 ذه 1 2257 77
 (ءاشيام) 55 وعكأ ىأ(هنع كلذ ىطو) لاقفرد ةملاوثسنءباجأ مثامهريغو ةمرحوالح اه ماكحأ امم فرعي فاتح

 هنالءافخااءاوهت_تاقنوهتلال4ةراشاهمؤو هلناوصو عاملا ىوط نمراع_موؤاقخا
 ها ٠ 2 -هند)

 ىلعرهظ: الف) ل-جوزء(بيغلالاعدب] صمخاودرفت ىأ( رثأتساىذلا)ه ريغن عسيغملا( بيغلا
 نيعضوملاىف ةخسىفو بس

 (اذهحدقيالو)ءاشأع , ا 2 8 .

 ضعببهعالطا مدع ىأ ىلعهعلطد ىأ (هنمهملع مف ) ىضترلل نايب(لوسرنم) هملعل ( ىضذنرا نمالا )+ ةلخ نم( ادحأ هميغ

 نم( هنو ىف) 2 تاب امد ولاه بلاعت هللا همرك [ةماركو أ هلءزجعمن وكيل ةسارفوأ مالا وأ وب( ءاشاع) هضعد

 (مدقب الوز هتنئرمةعفر | 2 |نمدن' الاف كوشرلاوهللالا تابيبملا عيج لعبالهنافدريغنغهماعىوطاس# (ءاشاسع) صنخت
لا عتهّنلا ىلص هلوسرلا علط أ دقو ىذاقتلا ىثاوح ىهانرك ذ مالك هيفو ةكسنالملا لسروأ

 ءاغلانوكسفءايلا حقب ىلع سو هيلع ى

 كبالىأداصلا 1 روهشم لهوط ثد لد نامزلارخ آ ىلا ثدت ىتا | نئفلا قناه |نةقد 0 دخوتاسغملا نمريشك

 9 - 1 و -« 6من 2 2 : .. . 5 5 . 5 . ع 5 - 5 -. 5

 ىأ(ةورع) ل-الوأ "و تك صعد قهروك دمهتمال عقيساماه.ةرك ذى لسو هيلعىلاعت هللا ىلص هتيطخو

 هللا ىلص ( هن وش ىف ) تابيغملا ضعب ىلءهعالطا مدعىأ (اذهحدقيالو) نتغلا باتك ى ريثك نبا هادف

 ةناباريغن مرمسكلاوهاولاةةلم-هلاداصلاوءاقلا( مصغبالو) دل برلل ىذترمهنوكو ملسوهيلعىلاعت
 هندة-ءنامورزلاة يقلد امو رعل او (هتهصعنهةورع) هلوغبتسنأىفاثل !لحاو ريسكءلايرسكو

 ةمصعلل نالوا ةيناك-لاةراعتسالا قد رطيهكس؟رار زاوىرع هلرتاس سام هظعحو هئمصعهش

 ىأ(هتوصع نم ةدقع

 هبراهط نمهتهاز:

 *(لصف)#

 (هيويفلاهلاوقالماو) ١ هدا ل ا
 0 عقاولا تلا حرم اطر قحاذا لو ةيلعلاعت هلل لصون هوت در وةزجشل عقدوشرا تا

 نم) ةبو رخةالار ومالا تييدت ة مكان روتانا تلذك نيل و تفصال
 ىأ ةلراردك (هرابخا اه ىقاعتالىتلا امئدلا وءابةقلعتملاىأ(ه ويندلا) ملسو هيل عىلاعت هللا ىلص *(هلاوقأاماو لصف«

 هلاوحأ نع) همالعإ || 9 ومأر ثئاسوهسف:ىف مل_سوهياعىلاعت هللأ ىل_كدهن ىاعاممىتلا (هلاو-أ نعم رابخأن م) ع رمشلاب

 ةغامو هرالار أو | «نمددصا-هىضما ف( عفو قتلا وه نقيم يون (ميغاوحأ) نعهرابخا(و)
 وأالبقتسم(هل قرا هناليذك-لا نممعأماللان وكس واحلا مص وه(فلخ ا ناانمدقدقف) مس .وهيلعىلاعت هللا ىلص

 ناانمدقد_ةفااب_ضام : : 3 رأ هنعردص: الف لو هيلعىلاعت هللا ىلص (هيلع عنتمما ميق) ةيئاشناة لمح أرمعرمعن ىتلار ومالا فن وكت

 ءآ ةفالتاراو ردم بضغوأ ىذروأ ضرعوأ ةحوأو عسوأ د-عنم) هلوقبهندب واويلع عقب ىتلا هلاوحأ هوجو نم( هجو
 نذكلا رينو كقالتتلا نمئثىف فاخ «:ءردصنا نعى اعت هللا نم طوغحم ىأ ( هنمموصعم مو هرلعىل عت هللا ىل< هتاف

 لاوفالا كلت ىأ (اهيف) اييفدرو ىتااهقب رطىأ( حما رم اهقب رطامف) هلاوقأ نمهيف مهعىذأ ارمالا (اده) هرامخا

 الو (هيلع ١ 1 نع رطذلا عطقب هباذد_> ىف يدك ١ وفدصلا لمتتام هناف ريدا ىنعي(بذك-لاو ىدصلا هلخدي
 ا لمتال ىذلا ص :لاوهو مي رصلا ف الخ ضي رعّتلا نم ضارععم ع( ضر راعملااماف) ه«ذراوع

 (لاحلك ىف) كاطع اهتم ىخامىأ (امطا,فالخ)هلعوضوملااهظفل خ مدوهو(اهرهاظ مهوملا)بذكسلا نعةحود ذل قهتمصعل«_لا.:, || صيراعملاق نا ثيدحم فو فل أر يغب هضر عمو همالك ضارعم ىنهتفرعلا قي لوقلا نم لد واتا

 ىذر هأض رموأ ةكواو وأد سن ماهيفر وصتي (هجو ىأ ىلعو)ا,ملءنوكي لاا
 هلاوحأ ميج مرامخا قفلخلا نمىأ(هنمموصعممال_تلاودال_صلاهيلع)هنافةخس ىفو(هناو)نزحوأ حرفىأ (بضغوأ

 ىلاةبستلابىأ(بذكللا وىدصلاهلخدبام) ةحاص1 هيروتهيق سل ىذلا( صحا ريذملا هقب رطاميئ )رك ذامىأ (اذه) هرارعسأو
 : ةقكاك ةغص (اهتطابفالخاهرهاط مهوملا صبراعا ا ماف) هريغ



 هقلعتملا(ةحاصملاد_صقللاصوص+ىأ( هيسالةبو أ ؟دْلا رومالا ]مال باوةالصا|ةياعو :نانمىأ (هنما هه هذو رور“ ؟اجفز

 هلدأو اهريغدي بهنام هوأواهرتس ىأاهريسغب ىوروةاز ءدارأ اذا ناك ثيح(ه.زاغمه_جو نعهتي رو 5 )ه.ورخالالاو>الاب
 عا راعلا فن ثيدحملا ووربخ واي دعبهسارت>اوهزارتحا ىأ (هرذحودهلاذخان الث ازهر- لارا ءااىلأ ىأع ارولان م

 :(ه:ءاعدوهة-زامنمىورإامهت, رار 4 دلا لاقوه> :رو- :ك ىلع فطع(اكو) ب ذك- نع ه->وذغأ

 ميلس مأىلءلخد مالسلااوةالصلاهيلعهنا سذأن عف مهراغصةبعالمىلاةراشا هيفواهجءادت اركي الهربا 4 000 4-ةمعالم ىأ

 ماسمأا,لاق 25م رقع ىأرف

 هيلع لا هن بعلي

 مداستلاو الحسا

 ريغنلا ل-ءئامري_عانأ

 دارااوأىذ_هرتلاهاور
 هدياطمو همحرامأام

 رك ذ دتورعلوقهنمو

 الو هقالخال 006 هدف

 نا ل_ص>:ةهيفةباعد

 ةحزاممان «معأ ةباعدلا
 ىأ (هفهتمأ طسا)

 وأ هعمم_عطاسست :ال

 طال

 بيطو ردص حا رشنأو
 ب ا رشف
 هاكر مهاسسناب

 2 وقئالط و :اقالم

 ة-لاكم ةوالسد>و

 بول---5 بييطنو)
 (هشب اد نم م نينمؤا ا

 د تكا
 لود ةيضرعبتال

 نال ناكلار لالا

 هالصا|هيلعد-_>ارم

 57 1 اسلاو
 ماركسلا هبا عميج

 م مدت ىف ديك انو)

 موت ىف ىأم ببن فىوربو

 ناكىذلاهريغنتامهللالوسراب تلاق اني زحره-عىلألابام 1

 هيلعىلاعت هنا ىل_ص( هنم)اهرهاظريغد صقي واو ظفل:!اي(اهدو روزئاجف)هيروتلا دصقل هلام

 ةاحنلادنع١ا:هئسااهناو اهياعمالكلامدقت (اميسالاةيعرشلارومالا نود(ةنوين دلارومءالاىف) سو

 ةعقتمو ةحاصم صا راعملاع اهداقناك اذااعأ(اصتاديسقاإا كا 5 هدعبامن وك

 هحوت ىلا ٍلسوهي اع ىلاعت هللا ىلص ه5 هج ىأ ( هي زاغمهج ونعمل سوهيلعىلا ع هلل | ىلص هدد دوك )

 دص#ي5ل عد واسد هرقن أمد عم هز اظعللانوكي نامهد- :ءويروتلاو ة>اصمأ ريق ناقهناو رغىقامملا

 (ود- ءلا)سهأتيىأ(ذخانالث !) هري_غماهيابهئمدارملارتلهاروهن'اكءارولا نم هل« ىهوديعبلا
 ا ظقيشب ىأةلههمءار ل قمل لاذ نوكسو لعمل هما مك( هوزعدصتىذلا

 ىر دالادو رغدي رب سو هياعىلا هت هللا لص هللا ل وسر نك: 1 ىرا خبل |ىقوهيفط رغب القهقاحو مرد

 هضن راعموهتي رول ثمىأ(اكو) هحو رشو ف اشك-!اىفمالك رد نود» ردح د خاب هلوقىقواهريغد

 اًضاخبأ ىه-سا وفورعم حارا(« حراس #نم ( ملسوهيلعمىلاعتهتلا لص هنع(ىورإلامهتاوزغف

 ناكث يد ا ىناهدورولاهرك ذوةحز امملا ىنءعىهوةدحومرو:لههملانيعلاب ولادلا مضن (هتباعد 0
 أنامحا لعقد ناك امناوهيفةياعدالولاضب أهه> وءهللام ركىلءقل.ةوةباعد سوه ءلعىلاع: ' هللا ىلص ه5

 نالز وح“ ١ 60 رطىلعة-غللا ىف اذه طسا لادرودقومهرودصح رمد ومهرم دل ىأ (هتمآ سلا

 ةشاشيلاوهوفدصطسلا ةماعلا لاثءأ ىو عين اهطس :حرقلاد_:ءوههج ار سدعملا

 نمهةاج نمةخسن فوم  معىلاعت هللا ىذر(هباكصأن منينمؤملا بولق سديطتو)هجولا ةقالطو

 حزاامياعاع :رملا نالم مسحت ةخسن ىقو( متن د قادعك ا و ]هر و رسم ةديط اها هد ىأ ةيضيعم' :وأ هم كد :أمد

 ونأه اور ثد لح ىف سوه .اعيلاعت هللا لص( هلو ةكمهسوعن ةرسمو) هندبو هنتي فاك“ ا|حرطد هه. نم

 ةربره ىنأن عىورو(ةقانلا نب | ىلع كنا جال) احس هن ءىللاعت هللا ىذر سن [نعىدمرتلاو دواد

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هط-ابذ ىناج اهلا لو سراب هلب هيقناك ل جر هللاق ل سوهماعهتلا ىل_دهناو هواضنأ

 لاقذ هراغصتساةومذلا ظفل نمدرطا ىءسعةقانلا نبا ىلع حأانأ هللاق تنوكي نا ها دعاس ملسو
 امئاودق هانلاالا ل اداب لهوكلب وم وهيل عىلاعت هللا ىلص هل لاعفةقاذ ١انباى عى :خاام هللالوسراب

 هتياهم نم مو هياعيلاعت هللا ىلصهملعد امو مهتث>ولاباهذا مهعم للعقي لسوهياعملا ءتهتلا لد ناك

 نءوهاماحزملا نعىهْلا نمدر واموةرشاعملا ف قالا ندحسانلا لعيلو كلذ, مهن أف مهسوفنف
 لافقطالا بعالب ل_سوه.لعىلاسعت هللا ىلص ناك -ةهل ريغ قدحأ لك عم هلامعتساو ةطرغملا هترْدك

 هر ومأو ثيدحلاب تك قةطودمبانلا اذه رابخالاوم_عهاوثأو مههوجوىفءاملاجوأ| (

 ىلص

 ونأهأو رامىلعهباأ ضعبا ( هلوةك )[بوهيلعملاعت هللا ىلد هندإ» هروضحلاحاهد .رذىأ(مهسوقن» ”رسمو) هيلا مهليموعيف

 22 ةنلالو هر لهنا السر نا ىدس مرتلا ظفلو(ةقانل ا نبا ىلع: :اجال) هنعىلاعت هللا ىطر سن أن عدحكو ىذرغلاودواد

 ملسو هي هلع ىلاعت هنا ىل_صدنبال وس رىلاتءاحن يأ مآ ن اهدا: سار دعس نيا ىو روةقانلادلو لعل ماحىفالاقةموهيلع ىلاعت هلا

 دد_ءن ىلع لد:قوذلا دلو اهلك لءالاو ةقاسنل ادلو ىلءالا كلج ال لاذ ىنقيط»الهنات اعود: اادلو ىلع كا أ لاذ ىناجا تااقف

 فونلاالا لءالادا“ , لدومال لاو هالصأ | هياعلاقثةقاذلا دل وب عنصأام هللا ل وسراب لا ةثةعق اولا



 (اذهوضايبهنيعن ىذلاو هأاهح و زنعدثلا سىلاوأر !ل) ىرهعلامهت نب هللا مغ تيد نمهريغو متاح ىلأ نبا هأورآ + ؟(هلوةو)

 ىأ(ضايبهني مهل نأس |١ لكوةقاننيا) وهارعم ءكوأ ناك أريغ- ص( لج لك نال قدصهلك )ةّمعادمم السا اوةالصأا هن اع هلاقام ىأ

 لاق وىدمرتلاهأو ر(اقحالالوقأالو حرمال از ابعاد هنن اهّنلالوسراباولاةنيحىأ(ماللاوةالصل ا هيلعلاودةو) ابلاغ ليلق

 لععي ناكىذلاو هوا >- *سلاوهردعلا اذ_هوسطا لا سن داسخم مط ةحاصاةردن :لا ىلع لعق ىذلا اوهحارملان مجحابملا ءاملعلا

 ندلار ومأو ىلاعتهلا رك ذنعلغشلاو بلقلاةوسةوٌكحضاا ثز وام طا ارذاد.ةىذلااماو مل_توهيلعىلا ب + هزرأ ىل_ص هللالوسر

 ريغ هيأبام اماق)د ام ارحالا ىعك( ريا هناباهيق هدف هلك از ى اذه نع ىتةمؤوةداتحالا رووا بالا لاتزال

 لوقلا(عصيالفهبويثدلارومالاىف)ولورضأ 4 اوأتلاغللى را مملاو)ةغيصلاب وأ ماللاب(رمالا ةروص هنر وصأ م رمخملا

 مالرصل|اه- اعلاودقو) ة 4 ءااحةلج(هتالخ)رمضب ىأ(ن طب د وهوهتعدأ م وأ ئشنادحارعاب نا هيلع زوحالوا ضي أهن :ما)هر ود

 لاقدةوةناع هل اهحو ىلع اج 1 ءؤاعا ىأ( نيعالا ةن ةاخدلنوكستنا ىنا) ماقتسامو حصامىأ (ناك اممالسلاو

 الا 01 تت000تت0ااتاتتتتتتت7ت7ت7ت7تت07+<ة
 ىأرودصلا ىمتامو | لسوهيلعلا عن هللا ىلص ( هلوقو ) ةر و هٌثمارمهز ىمس: ناك ىذلا ىودبلا عمل سو هيلعىلاعت هللا ىلص
 ىلارظنلا نم قرتسام ١ ملسأن يدي ز نع ايندلا ىنأ نياهج رخأ(اهجوز نءهتلاسىت 1: ارا )هريغو متاح ىف أن ياها ور ثب دح ىف

 اقناا هلمتو لحالام نما لاق 25 كوعدب ىحوزهلتلااقذإل ويلعيلاعتهئا ىلص ىج 58 الاكلات هأرمانأ

 رودصلا وتئارو يا || نمام لو هيلعيلاهتهنل صامل ةفضايبهنيعامتاو اتاقق (ضايبمنعبىذلاوهأ) وه يح 7 ام !تنوةيلع ىلا ءتاقلا لضاتك ل اعف ما 2 .هناعهتلاو لاح اعف .(ضايب هني دل 1
 ظفالاورصبل ارض مهدق دح ىلع هواش غ:ةههون ىه هوةقدحلاب طر انف بلاهبىنعي ضايإ هنيعدالادحأ

 ةو4_ءذلا ثءخ نم
 1 سو هيلعىلاعتهللا لص هللاةىذلا(اذهو) ءاوقب كلذ نايبىلاراشا مث ىربر شت ما هفتسالاوا هول متي
 ةنامالا ىنعع قدض مر ةرعور ةصوتعر دان أو ريبكللاو ريغصلا ىلعنبالا فدصل (ةقاننبا لج لك نال قدص هلك )ةيعادم
 ميشلان عوتافاعلل ين || لدذأ الو رخالفلا) نسحدن_مهنعىلاهتدقلا ىضرةرره أو رع نبأ نع فاربطلاو ىذعرتلاو ةنئاغلاكه.ناضامىأ || م اور ثيدخ ىف( سو هيا عىل اعت هللا ىل_ص لاق دةو) همقددح طي( ضايبهن .«بناسنا لكو)
 ىلذاشلا نايا ىلأ هذع ىهتلافاق-الالوقأ الىةعداذا ىف لاقف أن كاد كناهالودراا .اولاقمهنا ثءدحما ظفلو (اقحالا

 ى- كامو ةأرملا نسال ||| ىعو هلحمريغيف هنمةرثكلا ىلع لو كيل عئرتجيفءىفدلاالو كيل عدق.ة في رمثلا حزامال ىنبأب رطظنلاننعالا ة- 5 ىبداعلا نب الوةوهب فخساح زمن مهنعيلاهنهّللا ىذر رهعلوق فو هحزاستالو كاخأراسءال هلوق ىف ىف
 لش ا لوم هد رقلا لح ف ]ذاع نيفورتجملا (ى مملاورمالا ةرو_صهنر وصام) تآاشنالا نم (ري- ارب 5 ةاس طلال هباباماماف) راك ةيجراخةبسن هلاسع رابخالا ىأ ( ريخلا)هيفدراولا هعون ىأ(هناباحيقإ)ريغو ةيقحلا ا 5-2 وىلعهمحز أسمع نمردصامى أ( هلكاذه) هنع ىهمم مومذم لد 000 عل هللأ ىلع 44 ةدسريغ
 ملاعلاانام-هداصراانا |[ زوالو) هنمصعل4-غم هرود- صدلو-هلا (اضيأه-:مع_صئالق ؛ هنو :دلار وهالاىف)
 نوفحارسكوركسغل ا لادع (و-هو ئثنع اد_>أىسْنن وأ ىثباد_ةأرمابنا) مل_سو هيلع لامتسا نقل (هيلع
 5 فال 2 ىملاو م مهنءارب-1ةيااحةإ_ج (هفال__ةنطس) سو ه.لعىلاءتهّشنأ ىلص

 هيلع هنا ند ادورو نم-ءالا 4:5 اخدلن وك” نأ ى-: !ناك ام) م _تو4-ءاعىلاعت هللا ىل-د (لاقدقو) هك عام

 هاخأ ناكوهنعىلا «د هللا ىدرنأم هع ءابتخافح رس ىلأ نبا هللا دبع ممم ةعاجالا سانلا ن مادكم مذ مون ناك مال !او هالصلا

 هللا ىذ ايلاف بو هيلع ىلا عت هللا ىلص ىبذلا ىلع هفقوأ ىتح هيءاحةعيبلا ىلا سانلا ىوهياعملاه هللا ىلص هللا لوسر اعد اما ةهمال
 اذهىلام وهي لير لجر مكيف ناكاما لاق هاد أ ىلع لبقأ مثل ذ دعب هعيابذ ىلا كلذ لك ثالث هيلارظن ةهسأر عذر رفهادبع عيب
 نواكي نأ جب الهنا لاق كنعد اذ ألا تاموأألا كن قاما لوسرايىردنامأولا فلق 54 ةعاس نعىدب تفعك ىف آر ثيدح

 هلج م الا تانلانإك نيءالاهنثا دارا ف فات خاو صاقو ىلأن يدعس ثيدح نمىئاسنلاودوادونأءاورنيعالا ةنئاسن ذل

 هن رعت : ورهظ» امفال- + ىلغ لةقوأب رض نم حابمريغ ىلاءاءالاوه ىف الار .عورظنلا ةقراسم لق قو نيعلابءامالا ىه ليقف
 دا قليل كلة حرض نزع لاق راع نواتع ورا امفالخ ىد هنا شحن مةنايخاباهمدشت نمعالا هب ؛اخال لوقاعاو لاح

 بر ا ىف عدذب نا مالسااوةالصلاهيلعهلن كيل ةيعناشاا ن نءض.خاتلاب>اصلاةوروظ ىفالا» ريغ ىلعمرحيالو لسوهيلع قلعت
 ندري معلا ينوهوهري-ةدىروأ رقعدارأ اذا ناك مالبل!هيلءهنارهتشاهنابىفارلا هلل ءور وو هفلاخر ثيدحلا !ذمالدتسم

 تبدو رصمأا نمىأ



 ثاغلا يؤ إو هيلع ىل اع هلل هللا لص ىذل |ةغاءاذملا سعب وهوةعدة برحم الاثمال_كلاوةالصلا هي اعهنا عصو كلام نب سغك ثديدس

 بأم دثرافمالكاوةالصأ اهي راعدمتاك ناك اذههشا د .ءوماظءلار ومالا مأ مالا فال رمارلاء كرز زمرلا نام قرفلاو رخأ

 ةنايضهلن وكس :ناه يكف رهاظلارمالا ىف نيالا ةنأ هخهل نكي ملاذا مالسأ اوةالصلاه. ل عهنا ل صا اوادجاست امو« مالسا نس>و

 ىلوم ىاكلاة: راحنباىأ(دد زةصت ىقىلاعت هلود ةىبعماهت اةناف) ب لعل هنئا احىوربو رهاطلاسي طلاررلا ثدب وهو (بلقلا

 ناك مال ا وةالصلاهياءهناكلذر.سو ليقاذهدب زالاهمساب هياهعلان مدخأ نأ رقلا ىف مسرلو لسو هيل عىل اعت هللا ىلص هلنا لوسر

 ةميظءعةفا رثشهنافاملقةثراحْنيدد زليقموقأو لدعأى أ نادنع طسقأو همهئاب 5 الم هوعدال زنا اقدم نيد : زر عد: ناكو هاند“

 روطلا هناك ىفهمسا لعج ثيح هله ةعفررصيف هلزأ ىفهامسهناب | راون | كارافه لاك ف ءامسن اكل نما ةلدب [ةيسسو حنو

 ةالصلاهيلءناكواديعسمالسأ اودالصلاهيلعدتمدخ قود دمودم شاع نأ دسد | م :عثهبو هوز غف لةقدةورودصلا ف ظوفحلا

 لوسرناكوةث راح نيديزهالوامالسلاوةالصا اهيل ع ىذا ة عش ذب هءدسالا م08 شح+تنبتنيزبطخ مالسلاو

 رهاظااوهاذ_ههرخ آىلانوكينا ىغبني ىأل عف لاف نوكي نأ (بلقلاةنئ انهن ن إكس نا كقراكذ ع ب
 ه-قنىقرمضي نا نيعالا ةنئاخوةرفاعلاك ةئاي خىععرد- صم4را امنوا عاذال فاك ادت درو ل 0 0 ١

 نععالا هذ :ئاخل هن ىلاعت هللا لاقاهل بسن نيعلا نمدروهظأو هند هعل :"اموأ هراهظادارأاذاقهرهظ» ا 1 1 1

 قام كك هقرطب ريش: نا هل رح ملاذا هتنايخت اقل ةنث ا و رظنلاةقراسكهي .ةنوكامىأ

 ن هيئاماذهمه زوال مهنا مال !اوم الصلامهيلءءأي سس واول هم مقالا اخ ناكل ١ ا ءابتالا سمن اطلاع ساده ولا ناذ فيكن تدر تدير لدسو

 هلعىلاعتهللاىل_صهناوهودوادوبأو ا نلاوك ازا تاما قئانالا تاعترا

 نانا تةاود_حوناومهلمشي رعأو مهامسارفنالا مهلت اق ن ,مالااولت اهءالنا مهرمأ ةكم حت «ءا1 سو

 دئرامث ولا :اكراصورحاهومل_سأن يراد رحم دج نا اوبل تسلا

 راك هأ مالك ض عب حولا ف بكي ناكهنا نم .هوهلعىلاعت هنا ىل_صدغلب املاتو سس: رقلسهذو

 001 اد :انيو هيلع ىلا هنا كضةلا لور ب ىنأ هني ءذعاضرلان مناد كانا ناكو

 هللا لصلاة فرصنا املك :لاقمم البو 2 1 مل_بوهيلعىلاعت هللا ىل_صهتلالوسر نمهئماتسأف

 هللالوسراب ام !١تاموأ ل هراصنالا نمل -رلاتدقت ءبرضيلدحأ مو ةيلالات كساملسوهيلعىلاعت

 امط#غهنات.-!ءاملق

 ةنبااناتلاقوتبأدي زل
 القهللا لو سراب ك-2ع

 ءاضستناكو ىدةئاءاضرا

 كلذكوهد >| مقل مج

 ا نب هللاد_.ءاهوأ هك

 هلوقى-عمافتاقناف) ءالقعلاءامركلل اءامحنلا دخاو هوهمالسا نس شرا ىلا ىذأن ناكاملامتد 0 0 عت >>

 هلأ ىكرةحدخت ناك ىاك- || ليج رمش نب ةث راح نب ( ل: زكصقىفىلاعت ١ 7 0 1 :اذإ
 هعيهو وهنرتش|اهمعىلاعت

 5 0110 ن1 سي لوس ند ناو دوم ةؤبنلا لئن هومر ا«تدل لص تلو أ 0 0 |

 لزن ىت>د-غ نبا هللاقي ناك ىتح ملسوهيلءىلاعت هللا ل_صدنلالوسرهام تف ةنش نم رشعوأر شعب ا ' 1 مآ
امت هللا ىل_كدّيبا لوسرلاولاةئهئادغل هيعو» وبأ مق ناكوم-هثان المهوعدا ىلاعت هلوقهيلع , رس ١

 هيلع ىل

رح ل _هأ مم: بلطملا 3 بع نيااب ملسو كلذ 8 امافاث
 عال: نبا لاند قو هناري-> وهلا م

 و هنم لاق ءلأز

 ءاعدف توف فراتتاناو كلو وف مراتساناف هريدخأ لاقوهاماولق كاذري_غال_ خلاق ديزل || نب. راها
 هريخو هيلعىلاعت هليأ ىلدهنلال اوسرالمب

 هرمش ءاهملا |سوهيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لو تر قاسوأ جابر راع دو ىلا لرمرادكد افاهوخأك لذكو مل-و

 مالسلاوةالصا اهيلعاهآرفاهعمن اكو رعنماعاص نيثالث وماعط نما دمنيسجو ه-هحا موا رازاواعردوا راجوامهردنيّتسورعناند

 اهتيصصركمتهلن طققدب اب ل هنرك ذفهحي دست عمسف وألا بل ةمهثلا ناحبسلاقف مالا وةالصل هي اهم ه-سقن قتعق ود 5 رع

 ىنيذوتراهف رش ىلع مظاعتت امككوهساواللاو ئئاممكيبارأ لاقفاهق راقان ادد رأل اة مالسأ و ةالدم ذك اعمل الا مَع تغرو

 تقاطنانلاثس « زى بط خأ كم ىسقن ىف ىف قد :وأادحأدجأاممالسلا رةالسملا هيلع ل اة اهتدعتض نامل «ةلط مث اهنا 5

 اه>اكن ىف لو هيلعىلاعتهّلا لص ىنلا ةبغ رااهلارظنلا عطتسا لف ىسفىفتمظعاوتي :ًاراملف لاق اهميدءرمهت صاذاناهلا
 ىلر ماوأ ي>ايوعت اددانا تلاقو تح رف كبطل موهيلع يل اعت هللا لص هللا لو سر نا ىرعددأ بذي زاب تلقو ىرهظامتءاوذ

 زن 0 اهدد ميلا تماقو



 مارك ل 'كنع ءىذملاى ٍدعلاو ق* ءلان( ه-و لع معنأو) ماعنالا عاون أل_جأوهىذلامال_ءالأب (ه هلعمللا منأىذلللوةتذاو)

 م اهةاطتالىأ هللا قتاو ىأ(هن ”لا)هيلعرب أى( 0 ركيلعلمأ)

 هللا ىل-صلو_سرلاقفهري_غادحأهيلعراتخاالامهنم تءأردق عنلاقدن رحناوهيدقلا ىلع ةيدوبعلا

 ىذاللوة”ذاو)رم_لاىفرك ذاموخآىلاهثرأو ىنثرق ىبباهنااوده_ثأهررضح ناتو« ياعملاعت
 مابالإ_سوهيلعىلاعت هللا ىل_صدنا هلوةىلعدراو لاوئ_بلااذهو (هب ؟الا هيلع معن أو هيلع معنأ

 وذو هللا تاو كاجو زكي هلأ هلو نال لق ةنئاخ -نعرد هيلو «سفن قام الخ
 هيلع هللاماعنأو رهاظلا تك هلفانمهاش نا قحأ هللا او سانلا د هند_ىمهللام كك سقت

 تناكو هل4_:ءدئوهبس رقتوهقاةءابهيلعلو_رلا ماعناو نيرادلا ف هيلع عسوامومالسالا هنن ادهم

 ءاسنلا لجأ نمتناكو تلطملا دبعشنب ةميمأمال_سااوةال_صلاهيلعه5عشنب سني زهتجوز
 تدق داع عت .جعاف اهيا عهراظن عقوفمدحت لف ةجاحلا دب زسوديلءىلاعتهللا لص قافن فر ذأو

 درر :نطغفكلذب هنري_خأ دب زاهءاحأ اوف رمكتأو ب ب ولقلاسةمناح سلاف عق 6 574 ماظعأهلقىف

 لاةةىت-حو زةتراقمدب رأىناهللالو_براي لاقفا,ةيهاركه_بقت :ىقىلاعت هللا ىقلأو هلق ىفاهءوقول

 لا ئاهناساب ىبذؤتوىلعم-ظعتتاهخكلو اريخالاا ممم ىنبارامو ئيثاهتمىنباراملافامكبارام هل
 باحافا عماط وىناتاه : مأ ىق هللأ قنا وُكلَحو زكيلعّك بأ لبو هيلع ىلاعت هللا ىلدصهللا ل وسر هل

 مك( لج ورعهللا1م رك أ - صقلاهذ-هنعلئاس اااهعأ ( (مءاف) هلوةءىلاعت هبا هجر ف ذصملاهذع

 هر ومأن مىثىق كو ة را ذ عقنالئأ ب رك_تنالو]هن قيانالا_عدتم رثوةومنأ |ماةمتم 51

 ل كلاثدمل فوت كلل ١ ارططاو سةنلا نق مد رلا ل صاو مل_بوهيلعىلاعت هّنبا ىل_ك

 نء(ر هاظلا اذه نعل_سوه_لعىلاعت هللا لص ىنلا هب رظثف) كالىأ ةندئامطفدصلاوةس ر

 اهةالطةدارا وأمك هي هسانااع نعط ةي_ثحلارعآه غن ىف ىخأ ل سو هيلعمل عت هللا ىل-ههنا ب هن "الا

 )و هو)اهقراق ةءالوهحاك :د_ةءق(اهك اسمارادب : ز رمان ناو لاا ءذالخدب رب وهو اهك |ايهرعأو

 هناب( ني رسقملا مةعاجمرك ذاك)اهج وز ورم !(اهاباد- ةيلطت ب<) مل-سو ه«ياءىلاعت هللا ىلص

 نياوةدا“ ةنعمه-ضعد لةنإكه- مكسانلاّلاةمىدخ هناوهدربلاهرعأو هقنىقامفال_ةرهظأ

 رمالا(13- هىف) ل -.ة(امعصأو )ل _سودسيلعمثلا ىل_صهماقع ىئالريغوهو امهمع هللا ىذر سامع

 نين( نء) رمقتلا ل_هأو اور ةخسن :قوأ ري_غتلا لهأ ضمد:اكحام)ه ب" الاهذهىفروك ذملا

 نياني_سحلا نيىلءددار 1اىل_ءقو ممعىلا ءذ هللأ ىذر بلاط ىلأ ني ىلع ني( نيس> نب ىلع) نيدباعلا

 ناقص ص (هيدن لع أ ل ه عوقو لبق( ناكهللانا)ةعبسلاد>[ بلاط ىنأن با ةحاط

 دب زاهج و زتامد_هدزم_:مواات .اه#ثأ(هحاوزأن منوكستس) شح+تذب ( بني زنا) ل سوهيلع

 كمأ هللاق)ىلاوملان موهواهت رشا -ملعمافعتت اهنا (دي زهيلااهاك-ثام اف)هحاك :تدكىهو

 رك ااناهه- هوناهذوت الث(هللا ق'او)اهق الط ىف هنذا“ سا هاهم اك 2 ممه:هنال كج و زيلع

 هنا ىلع سانلا علط؛ نأ هنمءاي> هب هلح رمد: ل(4-سغن ىف) دي ز نمىأ (هنم ىنخأو) ب.سالب اهقالطو
 قو(اغج هزتي_سهنانمهيىلاعت هللا هملعأ ام) و هرمس متكاسغاو حسقت رع هيف نكي لن اواه>وزكيس

 20211 --11111و11.11111....1111.1__.١-1..._.1.1.11._.._(_(.111111١1١1.1 111111111111111

 را” كف واولاةئمعلاوبالا ناكمتنالاقو ملسو هيلعىلاعت هللا ىل_صهللالوسر راتخ اه هرهخو

 دي زفالطو وزغاا مامي جرا ىف هزارماب(هزهاتمو هىد_بمىلاعت هللا ) هلهّتلا اهج ورم ةخسن

 لالا ضب قالطلاناف

 لاعتملا كلملا ها ىلا
 كاست ىف ىو

 هللا 'وثىأ هي دعم هللاام

 ا لا
 مسمتا اقم ىف سانلا

 لاقو مهتنلأ قالطاب

 نجيح سامع ل

 هللاو مسهممم ىحتست

 ناو هاش نأ قحأ

 هاوسسام ىلا تودانال

 هللا ك-مركأ ل-ءاف)

 (ترتنم الو ىلاعت

 ةسسسب رسال ىأ

 هنرم ىفإ ك-_كنالو
 ىلا ءتهّباىل!ص ىلا
 هتئربت ىأ ( م_سوهسيلع

 ( ر-هاظلا اذ-هنع)

 ناو) هلو هتدبإك

 7 أسما اديز رمان

 هنالاحاوىأ (وهو

 اهاناهقلطت بدحت)

 3 عاج نع ركذاك

 ح-صأو و نب رسما نم

 ل اا
 ) رف_بقتلا لهأاك>ام

 هريسغو ىو_فةءااك

 (ني-سحلانب ىلعنع)
 ىنأ نبا ىل-ع نباىأ
 ََس زمامالا اوهوتااط

 هلأ نا) نب دياعلا

 هينل_غأناكىلاعت

 مالسلاو ةال_صلا هلع
 111111111101111 51 101 10102101 9012 12 0170001 030700701220077 927 0200202700 12 ا ا عبو تل ول تح مس

 ه2 ةحشن ىو( ه-:مى-خ وهلا او كَ وز ك_لع_ماألاقدي زه-ءاااهاكثاملقهجاوزأنمٌنوك- بني زنا

 مام, هرهظمو) هنيممىأ (هندبم هيلا هج ورتيد هيأ نمهب ىلا« هللا هماعأ ام)احابم هنوكعمهنمءايح<ءاهنطايف ىأه سفن

 ديزىالطو م ورتلا



 أراعو نهءهاو_ثقاذاموئامعد حاوزأى جرح ند هولاىلءنوأل الكا هلوقينصملاءدارعف 00 هك >ودهذأ .هأ ةدأ كد (اه)

 ىوخبلاءرك ذاممارملاا ذه عي صومالكسلااذ_هعيضوتو ءلهتلا ضر ا ءيفج رح نم ىسنلا ىل_ءناك امالو «فمهللارمأ ناكو
 اذ فازنا لونان ندب اكعلا تزن انتل ءوللأ لاق ناغد> نيدو ىلع ن ع3: 000 ىو زاهر ثق
 يلو هيا علا هتهللا ىل 0 ا لاك 200 ا دس 2 ل ديلممهللا| 06 2 قى *د ىلاعت هلوقت

 هللا نافل دك س 0 ىلع لا ةفهنلا وةاول-- وزي! عدل ل ا قال[ ن اديها يلا لاك

 هم افشل بوز شيل ءثلهأراق اهل نادي رأ ىنال قدي زءاحامانا وقلي ساد زناود-جاو زأ نمنوك-:سااهم 0

 اك نالالا 2-3 ىولالاو لل ماد -هوكحاوز 0 ءأدقو ا كر كيا ع ددس[ت 5 مل ةةىلاعت هلأ

 ىذلاناك لا :> وزلاةةه-:م هاه وزترع- ةرهظ لوهاق+أامرهظت وىدب هناهملعأىلاعت هللا نالموال_ ال وداطهموهو

 هرهظل دي 1 هال هنالك ذرهظد ناك! يقالط وأ بت 00 اءىلا عت هللا ىل دهللا لو هرور ذأ
 نيل 1مل 3 4 ١ رلوعت نأ اءأ. دل 5 ا وهاظ جور نوك هس اوع] لاا 0 لعأأ امءاقدنا ىلع سنو ءات ءاهنا ىلءَلذو

 ا ك0 ىوعملا كاف "ا نا را

 ىف رعلانيالاقدن ' الا مهثايعداجاوزأ ىف جرح 0 ىلء نوال ك1 ىلاعت هبا لانك (ا١4 1 ماطلا كا تالا نا طنا كوز ىف 2 مولا لعنوكءالكلا لاس تا لاتاك (الا اي >اك.ثوأ ابتبحم ىندأ

 ا :لامهماعي *عدأ اتق هدأ أهحو 2 زي هنابلاات هريخأ أمدعت د ا 0 10 لاور دا لكل لاذ اع ل 8 ءايرنألا 1|

 0 001م د ىلءوا# امم دا -ه*ىى م 1 -> اية داط و ةهتمغروا شل 7 رك نه 0 0 1

 ةاعلأ هلأ لاك الاىو ا ياك لادوةَر :ىههوعأ ا هاه نب د هر نعد و ىدرو د) الصأ لك
 كده كم 5: م ةمأق 5

 ةلورتم ف يع-ضدهلأ هرب ءو-طقر ادلال لاددىر !و_سالاد) اهنيو وهر-علاقت ىهذلا امك دوما اعلاوا أ ل كريد 3

 هسيقل صعب ملامع ا.ثالا

 لهو دولا نال مث "املا

 رشد عبط ند سف

 كل
 هللا ناو كل_-جوز
 وهو فورعملاب مأ
 هلوقو هيقمشا الة: بح

 0 !اخدلا قو هو ّْن ل اهرملا لا ىلعانأ ىكيىرصتو 0 92 الوردة لتعم ثيددلا

 ىلا ءاهنلا ىل_ه ىذا! ىلع ل: ري>لز :لاد)مد_ةناكباهش نب (ىرعنإانع )رن هيفوفاقااءارملع
 0 ' ا طقأ در( نحسب بهذ ؛ زهجو ريهللاثأ) م العلا ٠ 5 6 تس و هل اع

 د امة ءعرد شد طا اتداز ريل :موأاح ا نمنافاهري- 8-2 رحمل سدح امد

 لوف ة)ىردهزلا ءاورىذلا( اذه معي وزهر هظانمهئأد .حءسال(ه سقت فق 0 4 5 مالا 06 الع

 قندكالذ لبقءدار ارعأ هنا هتداقالا الوهم هتارعأ ن اك د وهنا الأ رخآ ىف(اذهدعب ىلا هلو 0 ِ 0

 هنالااهجو ه رد ]ل ]ل :اىأ)ق هلا دوك سدأ هبال 51 نءهحو 1 ل 0 1

 هر رةىذلارعالا (اذ_د محول وز ةيعر ةاماك> ااا عءاسا 004 طولا الو 1 رد - - اا 5 اع ا 1

 ىمع نك لهنا هيهدربل
 هوو ك2 د
 ةصقلا ركذا!ىلا»:هنك-او كا أهلك | ثخأانالقمالسلاو ةالصلا هيلع
 ةعبلاءارظنلادحأ نيدباعلا ني زواذهءاي_مالا عيج ىقولاوحالا موعق ةي_ثلان ى>أ ىلاعتهّنانا را 0
 نجلا دبعياةما -بوبأورسع نيهللادبعءنيملا و نةع ني نأ امم عنيا نانأو سأ. علا نهب - ةعنب| ىلءو وه نويت دممهلك مهو

 ءاقلاب(دئافنيور-عنعهودف) ركذوة حن فو(ىورو)ج رعالاز م رهن هللا دعو مر نباو رع نيد هت نياركب ونأو فوءنيا

 تهذيب ناك لل ةعلالاووثددحلا رك-:هىدعنا لاقو كورعمى :عةرادلالاوىر اوسالاىلعوب ًاودودهرخآى ةلههملادو هلوأ3ف

 ىنلا ىلعمال_كاوذال صلاهيلع لي رمجلزت :لاق) ليا يبانتاه *نباوه(ى رهزلا نعز ثيدحلا ىقيالو لازمءالاوردقلا ىلا

 هحاوزأق ناهماعأو و(ه-ف:ىف + أ ىذإا)ا م> وزثىأ (كلدق شح تلباساي رهح ٍهزيىلاءتهللاناهملعب لو هيا عدنا ىل_ه

 ىلءناضمر ره ىف مال_تاا ةال هلأ هياعادج وزتنيكأ ملا مى م ثراحلا نب ةءر تنب ىهىرخأ بذي زمالملاوةالصا هلع

 اجاعىف_فوةرحلا نماره ني ثالثو ةعس سأر ىلع تهونوره-ةأ[ هينا هدنعشةكموةرجفان هارب نيثالثو دحأس أر
 (ا له عجب ولا همت هي ”الاناف شع تدب هلوقب لصإلا ىفو سني زد ةاذإو عيقملابامةدو ل هوه .اعىل تا تاور

 عصب اويمأ( د دمه عضو و اهجوزتت نإ كلد» .الئأالوعقم هلبارعأ ناك و اذهدعد ىل 1. هلوقةقن 1 ىسعملا لوك 0 راانعىورلا

 هناشنم رواظ لأ ( 7 نمد مىلا<تهنراناإ

 ةك هقمل-سو 4 دلع هال كامات ل مىأ (همأن 3 رهظ: ل ىأ 006 بل هل هللأ انا) ل مرقم

 00000025 ل ا



 اًضءأ اذه عون وىأ(هلوةو) هزيغال ىأ (ىلاعث ههملعأ ناك مالااوةال- هلا هي اغمافخأىذلاهنأل دوا هحاوز ريغاوعم]

 ةنسنسىأ (هللاة:س) هاض هأوهبج وأو هاضةو( هل )هردق ىأ( هللا ض رف اميفجرح نم ىذل اىلءناكام) ذه( صقلاىقىلاعت) هلوق

 57 هلمق نماوضم ىأ لمق ع نماولخ نيذلا قف ىأ (هد الالة دب و مةيضتوةدكؤم
 0 ااا ااا ااا ا اا ا ا ا م يت 2 ا للسؤال 0 ري

 هللأو اديأام(لدذ) اهارادحي وزتىأ(افهجاوزربغ)امعىلاعت هللا ى هرامأ» زعمئأ(اهعم)ةصقلا

 ١ هناالدعت :ىقل سوه .اعىلاعت هيا ىلص (هافخأ ىذلا) وه هللارعاب هاه وزت ىأ ( هنا) ىلءدرمأ نم ملاعت

 0 هللا هماعأ ا) ىتداقخأ ىذلااءاوهيهللاهرمأ امربغهسقن ىققخأ

 ا تكلا ىفاموءادبأرخآ ارعأ ناكولو ررآ مك هاقخأىذلاوههنا ىلع دف امبهحاوزريغاي دس

 ناةنجلا نمناكواهقرافأن ادمرأد.ز هل لاق ني>لو#يناهنمىلا ءتهننادارأ اذا ذ تاقنافد# هلوق

 5 أت أهللوشب 1 :مىلاعت هليا ادارى تاقواهحاكت ديرأ ىناف ل-ءفا هل لوي

 5-5 + رة-صق ىأ(ةصقل اقيىلاعت هلودو) اهرذحافةدارالا فات ىفة لازم عا ةعزن ىم منا اد

 قيضلا لالا ف جركاوهللا ةنسهلهللا ضرثاميق(هنأ الا رحنم ىنلا ىلع ناكام) ةروك ذملا

 ءارغالا ىلع بو هنموّللا ةنسو حاكك: لارعأ قد. داع عسوو كلهردق ايف ٌكيلع ثا الىأ مث الاهررب ءرأو

 قءاسنالا نم تاما : ثةقد رطوةنسٌلذ نسىأ قامس سلا نم -علعفل ا

 م |نمامهريغو ناميلودوادل عقوأك اهترثكوتاحوك.ةملادد_هتىفوأدب رثنم حور
 هنر ونةخسلا عمهركذ قد ةد_سلاىلا .اةمضرقلا ن نمالر دقو ىذق ىت-هءهللا ضرفو مال_باوهالصلا

 لنا) كح نم لالا فرت فدان لدن دنس و تالام ا مهيقخيلب قابطو

 ىذلا(رالاف) ا اعباتعلا ىذتقي مئاالو قودضت ىأ( جرح) سو هيلعىلاعت هللا لص(هيلعزكي

 ىأ(هللاناكام) هج رثتمدق:دقورب رح نيد (ىريطلا لاقو) هرهمل أو هلىلاعت هللا در دة دقو هلعف

 (هل-عفلاثم هلل>اام.5) تبنذوملاقهعق وبىأ(ماللاوةالصلا «يلعةيدن 6 ودنأ) ردةو ل عءذام

 هيقمتاالءلعف امنا ىلعةلاددن" الانا ىنعت 0 اع (لسرلا ن نمهلءقنل) متل

 اميفنيسنلان م)كلمقن م(ىأ)اوهدقتواو صمىك أ( للبةنماومل+ نيذلا ىف هللا ةذس ىل عت هللا لاق هنال

 3 ”الا تلدف هيف مثال عورمشمرعأ هنا ىلع ل دك بق نيذلاع ادن الا ني .نمهتلعفامن الاقاح ة(م4لحأ

 ريسقتو ركذام فال_خىلءرمالا( ناكولو) ار هاظاح رعت لعدن " الا ةلالدإ ل قامري غنالطد ىلع

 ه-:علقناميقدهل ود ةو(ةداق) 0 و رامىلع) 05 رع خهمل !بهذاءافخأام

 اه راملهناىأ( ملسوهيلعىلاعت هللا ىبص ىتلاساةىف) اهتعىللاعت هللا ىدر بد زئأ(اهغوقو نم (

 (افدب رقالط هنبحم) نم( 90 هآرىذلا احسك !(هتبعأامدنع)امبهفغشا اميظعاعقو مهبلق ف تعقو

 دب ز ىلع قينضتلاو هي ئاللاريغ مثالا ىأ ( جرام ظءاهيف ناكل )اهتيدبهباق قلعتلاهج وزميل ىأ

 ىأ(هن قولي الام) هك سد ءةاضا ناكل (و) هزم هيلا كاس وكما هنا

 ةلاطانيعلادموهينّتو هبلط نعىأ (ه-ةعىممنامىلا هينيعدمنم) هل نيالوهنمهرو دص نحال
 رمالا بلطت نع هيانكوهو نيعل يرعا وهذ هلهناسح”_فالءدربالى_->حرظنلا

 أمم واهفرخز وات زىأ (ايندلاةاياةرهزنم) هلوقبه:عىس ممل نيب وةيوقتداراهتداراو

 اهيةىرصتن مىل-فا وذ عمبش تدر واللزت ل هبل“ :ةيظعلانآرقلا ىف عقوامّناىلاةراشا اذهو

 هللا ل“ :اقىلاعت هللا ل دس قمانقعن أوهياشإ وش :اذ_هانل ن اكول نومل لا لاف سفن ةعتمأو بسيط

 ةلاسرلا نا ربنا تار[ نف
 -4حانأ ث يح

 ةئامدوادلناك_ةءاسنلا
 ةيرس ةئامقلثو ةأرعا
 :1ءاةئامتاث ناميسنلو
 تاكو ير تايد
 ىأ ارودقماردقهتلارعأ
 امأوأابيسْضةمءاضق
 هلوقىأ(لدخ)اعوظقم
 ن-ه ىلا ىلءناكام

 ىنلاىأ (هنا) جرح
 مسوهيلعىلاعت هللا ىلص

 ىأ(جرهيلعزك.)) |
 (رمالا ف) متاو قي
 الامم هل ضورفملاىأ
 (ئريطللاق)هكرتب مثا

 انج رن دم ماعلا وو
 متوكل هللا ناك ام)
 ىأ (ةفئاثلاددد_كدب

 ه-من) مالا ىلا بسن

 لا هلل>أاميق

 نأ) هللا ل-هذلثمىأ

 هلال للا نمد
 حرش ىأ( هللا ةنت ىلاعت

 هئعن رشر هظأو هثقد رط

 ىأ (اول--نيذلاف)

 نمىأ(ل+ةنم)لاوذم
 نينلا نم ىأ) كلم

 جاكن نم(م4لحأ اميف

 ىأ(ناكولو)هري--غو
 قىورامىلع)هافخأام
 ماو راك( ةداتق ثيد->

 (هتيدعأ امدنع)» هرطاخ ف ىأ (مل_بو هيل عىلاعت هللا ىلص ءااكل 5 ه] بني زةبحم عوفو نمىأ (اهءوقونم ]هنعديج ندم مع

 موزاضت ادع قايساع وىقبساع خدني اذ - هو(ج رحم اظعاهةناكلافدب ؛زقالط) تحن مو ىأ(ه:بحمو)ابتي راع

 ََن ه] هناع ى ماهى ةياور ىفو(هنع ى-ماسا ]هني همك له." نيتحنن قواهسش ىلا( هينسدمن سدا | ىينئ الليان يد ١

 ةمولملاا بتحب وةموماملاا بتل زاهبدارملاذاثخح هيفو(ايندلاة ام! ةرهز



 دس سلا د هلوقأ (هاينئالاديش فيكف ءاينالاهنإ فصتيالىأ(مسئيالوءاضربالىذلا مومدملادسلا سفناذهناكءلو)

 اهآر ني هاضمأوهيلعستك افهيدتبلقس ل ةوهاّضةو هللا هردقا! متالوأ هلاهراتخا ىذلاوهمال_سأ اوهالصأ ا هيلع هنالالصأ

 نا هلاس رطخو بونذلا نمهرمغ نعمر ودضدعت امور وصق هل عقواممابح»”بولقلا تاةمناحبسلافو هع« جوا معرادأ هتمحمأو

 هلايحاهلخدالاهةلطولادب ز
 هنكلو هل "| ند

 هلاك كاعتر ناعم
 ىلا هع ميما بلك تاك

 هبحاصس لق سلق|ةمعع

 هللاىضةيل اهتهاركملا

 مامالاو هو (ىريشقلا
 ةلالسزلا تحلصردفملا

 هبلة نماهعوقوب لوقلا

 اف د. زقالط ةسمو

 هءارجىأ (مظعمادقا)

 ةلقو هل" تن*) ةرسمكا

 ىلص ئالا ود هنارعم

 سو هسيلع ىلا عنها
 لاقي فيكق ل-ضقبو

 تنب ىهو هتبجعافاهآر
 تن ةم.مأىأ 6_4

 (لزيملو)بلطما دبع
 ةحمانها رب)اعادىأ

 تريك امءاهن ا ىلا تدلوام

 ني>ةحيءاسلاناكالو
 هيلعىلاعل هللا ىلص هنم

 اهجاو زل. ةىأ(ملسو
 باجمل اةنآن ا ىور دق

 تاب زج ورت نيح تلزم
 سلجاو معطاملف وأو
 نيثدحتم مهم د الك

 ةالصلاهيلع جرخف
 ثيدح اوءايماديدش مال لاو ةالصل اهيلعناكو سول ج مهول خديل عجرم هلرتم نم مالسلاو

 هراعر هلابقتسا ىق هتأرعا ٌلامايهرعأو هلاح نطاب رهظن ملوهسفن دهاحا ذه عمو 611

 0 | ببال

 مينعأاودمالفعبسلالاوقلانمكاريخمذه ىأهبكالا ىفاثملا نماعيس كانت آدقلو هيلع ىللعت
 ىن اهعوةودر نا نمل قا فايندلا فهدهزو مالاوةالصا |هيلعهماةعىرلالا ذه لك واهو
 ماك ريغ نماهقالطل هل مو هتيم اذك وهيفما الو ثهنمو دمي ناريغنمملسوهياعىلاعت هللا ل صهبلق

 ملسوهيلعىلاغتهللا صءاغخأام ناكول ىأ (اذهناكلو) رظن هيفج رحل مظءأ ف يكف هيف مثاال هيف
 ةددح وزلانال(م ومذلادسحتانم)ناك اذه عص دول ىأاهقلط نادارأ وسن زهتمدعأ امدعد هسقنىف

 مومدمري_غدسحةطيغلانالمومذلايديةوهنعاهلاو زدب رثلذي ووفاهبىلاعت هللانم ةمعنءانسحلا

 ندلاىف الايندلار ومأ ىفاذهو افاوز ىنعريغ نمهري-غ ةمعنك ةمعأ هانوك. نأ ىنمث.نااهانعمنال

 ىأ(هنم.ةيالو) دالة غص (هاضرتالىذلا )هل ل صختالمريغل ةمعذلاو ز ىنعد_سحملاحبقأو
 مسكي و ىذربهعزانت(ءاسيدنالا) ماك هوو ىب نوكي نأ اهاضأو ةمالعلا ىهو مسولا ن مدي فصال
 ىجعت ماهقتسالاو سو هيلعيلاعت هللا ىلصاسةن مهفرشأو مهمظع أو هىذلا (ءايدنالا ديس ف يكف )
 (ىري-ثقل الاق) مل-تو ميل ءىلاعت هللا ىل_صممموهنمد_بحنا ر ودصداعبتسا هيدا رااو ىراكنا

 روهشثااةيعذاذلاسأرو ةيفوصلا خيش د هازل رسفملا مامالاة لاسرلا بح اص نزاوهنب < ركلادبع
 مظعماد_ةا)اهةالطدارأوهتبحءافاهآر مل-وهيلعىلاعت هللا ىلص هنأ نمةداةنعلوةنملا(اذ-هو)

 لصونلا حي )ةفرعمم دعلب (هتةرعمةلةو)ةوبنلا ماقم ىلعةأرح ىأهنع هيك احن ودالوأ (هلثاق نم
 هب رماولعو فرشلا ىف هريغ ىلع هتدايز ىأ( هلضغب و) هيفدقتعينا ب<ىذلا( مل-_سوهيلعىلاعت هللا
 ل_قاه رب هنا ىذتشي امم (هتيجعافاهآ )سو هيلعىلاعت هللا ىلص هنأ( لاقي فيكو)امندلا رومأن ع

 لزيلو) ماكباطملادبعتتبةميمأت نب اهنالمالااوةالصلاهيلع(هتعتنب ىهو) اهقرعبالو
 فيك ) دز افاجف زعل واهف رعب مل بوهيلعيللاعت هللا لص وه :تغلب ناىلا (تدل ودنماها ِر

 هفعب نهتةرعا ل سو هيلعىلاهت هللا لص (هنمنيدةحب) تادنجأولو (ءاسنلا ناكال) واهفرعبال
 ىأ (اهلدي زقالط لنا لعجاماو) هذعىلاعت هللا ىذرهالوم(دي زلاهجَّو ز) ىذلا ( وهو) هتمصعو
 ةمكح مدقتاك هندرعاوهردقاسع(اهايا) إسوه لعمل لص( ىننلا يو زتو) هلاهج ًوزامدعب بذر

 ذاختاىأ(ىنتلاةمرسلازال) هلوقيهيلاراشأاموهوايعرشاكح مهماعيلدب زلبةاهج ورم لاذ
 لك ةل يلح ىيةمل اهنباوبالان يب مرحي كات نمل ولحج ورث مرحي هنا سانلا نظب الثل هلانبا هرمغ عا
 هنم مرحي ةقيقح ابا ىدثلالل_ه+ىف سانلا نيب هيراحا هي رطلاىأ (هتنسلاطباو) رخ الا ىلع

 لوقنلابت باث ىلاعت هللا هجر فنصملاهدرىذلا لولا نا نمل .قامو ةيلهاحلا فن اك اك هنممركام
 ةيعفاشلا الان االا هنةلاطالالةجاحال طلتك ىل اعتهّتلا هجر ف :صملاهاضترا ام هرسف مثةحيحصلا

 حاك:ىفبغراذاةناو ىذرلا رغب جاكنلا هلزوكت هنا _سو هيل ءىلاعت هللا ىل_صهصئاصخن مهنا اولاق

 لك ىلع ب هنالاهقالط هيلعسجو جوز تحت تناك ن افاهتيطخاهربغ ىلع مرحو هتباحا مْزلةأرعا
 ىف ١ رعل ١ هلافؤكه دلو وهلهأوه سقت نمهيأ [ ممسو هيل ءىلاعت هللا ىل_صهنلال اوس رد وك نأدحأ
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 لاقو
 ناك ارمأ هللا ىذةيلهةبجعافاهآر مث هبجعتامواهارب ناك هنا نم عنامالذا ثحبم فو (ديزلاهج ٌوزوهو) نّيحيحصلا ىف ىوره
 ةيقوقب (ى.نلاةءرس ةلازالاهايالسوهيلع ىلاعتّنلا ىل ىذا ب وتو دي زقالطهللا لءجاسءاو) هلوقىانيالا ف هوالوع ذم
 هيداعس >هئقب راد ىأ ةيقوفذ 0 ونت دحوع(هدسلاطاو]ةددشمروسكم نونفةحوتقمةدح رق



 ىيضوة وشوك شىأ(جرح نينمؤملا لعن وكياليكل) قوام عقو ىأ (لاقو) مية حىأ( ملاح ر نمدحأْانأ د ناك املاقأك )
 ايشمرحالهنافثذبلاو تخالاو مالاو دحتاو خالاو بالاروعدملاهانعم ىونبالابوعدملاوهو ىعد عمج(مهئايعدأ جا وزى ]ةممجتو
 ىأ(وهفاهك اسمابدب زو «ءلعىلاعت هللا بص ىنلارمأ ىف ةدئاغلا اذ لي ةناف ىدنةرمسلاثيللاو:أ لاو كر وذنبالءوجتو)
 هماع ىلاعت هللا ىلص ىذلا هاهف) رمالارخ 1 ىفىأ (هتجو زاهنا هيدن لعأ ىلاعت هللانا) لاسم الا,هرعأ :دئاف ىأ ىه؛ةحسنىفو هءاوجف

 ةيفرطت ناك اذا اذكوه-هج وني 1 ةنيحوةيلياعتذا نارهاظلا (ةغلا) هتجوز ودي ز نيب ىأ (امهندب نكي لذا اهقالط نع ملسو

 قفرإ ضغ.ألاقدقواعرا ماللاوةالصاا هيلع هنوك-ااهقالط نع ه.. لمح نا ىلوالاف

 ةيدنجأ ىهو هسأر ل سغب واهدنع ماني و مارح مأ ىلع لخد.ناك امك اهياارظنا| وةيدنجالاب ةولخم ازاوج

 اهوخأو ىهتناكوهد-ذع نماهرهمقاسور مك بذ؛ زادنز جو ز و4 يل عىلاعت هللا ىلص ناكودنم

 امن ءىلاعت هللا ىذر اف تناكو إ-توهيلعىلاعت هللا لص لوس رلادا رقوبسسفلا ف رشا كلذ نايبأب

 ىأ(مكااحر نمدحأ ابأ د ناك ام) 5-لا نماهيفامو ةصقلا هذهنايب ىف( ىلاعت لاقأك )ةماهشوهدح

 ةقفشةوأ ىهامناف نينمؤملاتاهمأ هثاسنل لاقي اك نينموملا بأ هللاةيناز وج نمو ةيلوج رلان س غلم#

 را سس هنعهللاهضوعق كلذ هلل_ةيىلهن"الا تازئاماةد < نا هللا ةد هنعهللا ذر دن زناكو مظعنو

 امهنعيلاعتّللا ىضر ني لاو ن ل |اماوةمالا نمهريغل اذه عقيل و تيراخما ىف وللا نآر قل ىف همسا
 ملسو هيل ءىلاعت هللا ىلصهنمةيقي قاد :ونبلا ك-دحالسدة.الف ىذالاك ةيةيق>امتونب تسلق]|

 حاك-:لارعأ ىف قيدضت ىأ(ج رح نين موتا ىلءنوكي الي ك-ا) هنأ الادذهىف لجو زعهللا(لاق)اذا(و)
 (مهئايعدأ حا 9 زأف) كلةمصاخالة مالا ىلعاء.سون كلذ انعرشىأاهك انحوز هلوقل ليلعاوهو

 اوضقاذا هلوقو ةيقيقحةونب ام مكي سدلو هري-غ ب سلب همس قصد نموهو و ءدلم عم ىعد عج

 هج رثح مدع ( كروذنبال) و زعمدانععو رك ذامل ثم ىأ (هوحنو) حاك_#:نل اوجوزئلابارطو نمم

 ملسوهيلعىلاعتهتلا ىلص هلردقهّنناناك اذا (ليقناف) اًضأهنايبمدق:(ىدنقرمسلاثيللاونألاقو)
 كياعْل ما هلوقب(اهك اسمايادي ز) لو هيل عىلاعت هللا ىلص( ينل ارمأةدئافاخ) هلهيضر واهحوز

 ملسوهيلعملاعت هّللاىلص(هتةجوزاهلا ] وه ياعىلاعت هللا ىلد (هيدن لعأ ىلاعت هسلان اوه5)كجوز

 نك<لذا) هنمح وزن ماه جارخاو (اهقالط نعإاديز ل_سو هيلع ىلاسعت هللا ىلص ىذلا ىهنىأ (هاهنف)

 تناكواهثرشاه> اك: ضرتملاهنالة بح ىأ(ةسفلا )هيهلال.لعتوهوديز وبني زنيب ىأ( امهندب
 ىفىخأو) الوعةمناك ارمأهللا ىذةيلاهقارؤ ب >| ىتحاهتهارك هباقىف للا ىافهياعاجناسأ ليطت
 هيلعىلاعت هللا ىلص ( ىدب زاهةلطاماق) هىدرعأو هلاهحاك_:اهردق هنا نم(هىهتلا هما عأ ام هسغن
 ةونبلاك ىدتلانامهمهوتل (ه فب اةأرعا جوزي ) هناةيلهاجلا ىفموداتعا| مرام عاب( سانلاكوق) سو
 فارشالا لاحةةيةحوه (كلاحت | ةقيةحفرعبال نا ليقلاةهاركهيف مئاالوهو هيثخاسءاو ةيقيقا

 م- يلع ةعسوت لسوهيلعىلاعت هللا ىلصهءادّتقا (هتمال كلذ حابيل) هاش ماس ةلازنا( اهجاوزمهرعاف)

 م و

 مل_بوهيلعىلاعت هللا لص« هئاصخ نم ناهبوقلاةلدالابعص ىذلا ىراخبلاح رش قرح > نب الاقو

 هنعهيقنيلجرحلام_معىفنف (م-هئايعدأجاوزأى جرح نينمؤملا ل عنوكياليك-!ىلاسعتلاقأإك )
 تا 01 ]1 | | |[|[+1||8/855

 الف قالطلا هّناىلا لالا

 قارغلابهرعا ناهشأن

 كتماردَهَن ادعسالو

 فورء كج وزكيلع
 كفو رماه رسوأ

 نهوكس هاف ىلاعت هللا لأق

 ن-هوقرافوأ فو رعع
 وجرب ناك هلعأو فور عك
 حاصن ىلاعت هللاثا

 همأق تأ ناوامهتدب

 مالا و هدلصأ اهيلع

 ةداراو 6ك

 ىناني ال؛اهحوزت

 قىخأو) هلونانر رقام

 ىلاعت هيادملعأام طعن

 ريصت_ساسهلا 01

 هللا اف ناك كلور
 اهقال_طنم رمأ ولاضد و

 هدد ناهنست راصل

 ىلا ةمسنل هاند: نهى
 لكلا طيوادتلوز
 امهود فو ضاقو[ةفيلخ
 هيلع ع رقتيام قالو
 توا شار الان
 املق) داد_سلا قب رط

 لو: ىدخدي زاهقلط

 ىدم_سأ ىأ (سانلا

 رمآل زارت فاخوأ هدم
 املفلاتاكىلاعتهتلااه جوز لب اه < ءزتىوربو (اهجاوزمىلاعت هلا ءرمافه -:.اةأرعا ج ورمي ) قاهغنلا لهأ ماللكو أ قالطالا ىلعةء'الا
 لاواك هتمال لذ ل-ةمحاميل)اهك انجوزامتدعتضةناواهقلطوا ميفةحاح هإى.:لواهلمث يك ةجاحىأ ارطواهمدي زىذق

 م>ءايعدالا كحنانظيالعل ىنعي نويلعا واخد ىأ(ارطو نم ءاوضقاذا مهئايعدأ جاوزأ ىف جرحني نموثا ا ىلع نو كي اليك ىلاعت

 ريغمنع مزتمأ تنك امتلادأ ما سني زنعىور ناكل اهسملهنا ارهاظااودنب !هوادو فال هيعدةؤطومحوزخينا زاحهنافءانبالا

 هذم ىعنمىلاعت هللانا



 ليفلا(اذهو)ابخعرطظاذملا اذه عف رلار اطظذنا ار(اهاوه نةسفنللادر و)اهانمشم أ(: 'ويكلاعحاهك امايدب زل هرمأ ناك ليقدتو)

 ' لّوالال يقونا:ءلةزمهاهد» فلافعافف مدد وةزموةنوكسف عتتب (ةأذاهآ رهنا) ىلعءرمأانل ب ىأ ( هيلع انز وجاذا) ربتعباسما

 ةتفباهناحتساوةأفاهان!هتيؤر نمرك ذامىأ (اذه ل ئمواا همحأو ىأ (هنسحتساو)ةتفبهئاحاذا اخر دص مىفائلاو ةرالر دصم
 م6 فاكذوكسفن اونمذا (هيفةركنال

 هذهىف عقوامل» وان هلصاحو ل هلا نعطل دل ازاو سو هيلع ىلاعت هسا ىلصهسفناا حط” ىلوالا قدرطلاب
 سوما#لا 4 كلذكوهو

 رككتلاا اضنأهةيفو

 ركنا نيتمضلاب و مضلاب
 د_ةلئر-ةدقوىسبتنا
 اهرتارك خان تلح
 ءطالإ ةغب_لاىف
 ىقلخىأ (مدآن ب اهيلع

 هنأسسحتسا نم) لبجو
 نيلحت قب (نسحلل

 ليمىأن وكف مذوأ
 نددحتملا رعالا ىلا هغرأع

 وفعم ةأجقلا ةرظنو)

 عمر نال ا
 نع ىأ (اهيءهسفت

 اديزرمأو)اددقاهتيؤر

 ةدايزل (اهك انسماب
 اهعقر راظةنالوأ اهعذ

 تادايزلا كلر كنامئاو)
 صعد اه درك ذ (ىتا

 (ةصقل اق)نب رميقملا

 ةالصلا هيلع هنأنم
 قلعت هنع خا مالدلاو
 هتقراغمةداراواهبهبلق
 ىأ(ليوءئلاو)امل
 (كوالاو) هياعلوعملا
 (هانركذام)ه يلا تسنب ام
 ل“ وعتلاو ةخ-دنةقو

 ن-ع) ءانرك ذامىه

 قع (يلمج از لع
 هاو رامو ىنأ (ءاكحو) هانر رحام

 قاغنالا نمةقفنلاكراكنالا نممساّكيب رحتلابىحدلالاقومسنلا ىفاذك

 هريغحاك:تدهىهو اطدتبكمو هفالخدب ربافرمالهماقمهيضتةيامءرهاظ فلام ةسصقلا

 (ةووكلاعقاهك اسمابدب ْرل) سو هيلع ىلاعن هللا ىلص (هرمأ ناك لوةدقو) رك ذامس باو ىلا راشاف
 سقنالادرو).ذا تاس فنلا ليمةوهكلاوءللذوهفك اذا عمقنافهعذ لاقياملارز واهلاعتمىأ

 هسجوالفهد:ع ىذرمرم_غمناىلاةراشا لقي هاكح ودل ي#لار وصلا نمهاو تاسع ىأ (اهاوهنع

 (هيلعانزوجافا اذهو) هلم نمءاشاحو ىوهم فنى نكمل لسو هيل غىلاسعتهّنلا لص هنال هناسحتال
 اهآر ناك ملسو هيلعىلاعت هللا ىلص هنارمدةواميسال( اه: ساو ةاذحاهآر هنا) ٍلسو هيلعىلاعت هلا ىلص

هيفةركدال)هيفامىلعليقلا(ذهلثمو)لاقاذلو ركن سل هناالااهلاج ف رعنواهذرعن ناكو لق
) 

 لقنف فرعنالاب لك اهلصأو ةادنلا حالط_صا ىفةفرعملادضةركذلاوةل-ىلا ىف هتكصرك نءالىأ

 ةرظنو) هريغودهاشباءاهريغو ر وصلا نم ( نسحناهناسح-| نم مدآن | هيلع عسمط ا ) ضخو

 نوكسو مضب هرصقز وحي ودملاوءاغلا مب ةاجغل اود ةريغنهةتغب عقوىذلارظنلا ىأ (ةاجغلا
 هربد_2:لاوؤسنعباوج وهودص#:لامنالمئاالوابدق جرحال ىأ (اهنعوفعم) هنمّرملا عتفلاب ةاجٌلاو

 ناز و< و ىذالاةغيصب (ا,معهسفن عقمت) ىبتشه مرحمربغل ل-توهيل عملا هتهللاىل هرظن فيك
 اناو)اميعيامرك ذمدعداهيفهللا ىوقتوهحاك.:ىف(اهكاسمابادد زرعأو) هلوقىفاذكواردصمنوكد

 هيلعىلا«تهللا لص هيلق لت هنا نم(ةصقلا ىف) نب رمسفملا ضعباهرك ذ(ىتلاتادايزلا كركي

 هيلعلوعملاىأ(لي ومةلاو)هتهارغب ىابالامهوكنوهسفن فكلذ خأواعقاط» نادارأواه.لسو

جؤالءولاو امرؤ سايالهنابلوةلاوءاضتراىذلالوةلاو هوهانرك ذام ىلع: كقلاهذهىف دمععملا
 هله

 نيىلعنءءانرك ذام) هسنتنازئاحناكن او هماقمسسا:.الهنك!هريغزاحناو(ىوالا) وه(و)

 نبالوةوهو) مدقت اكهري_فتىف(ىدنةرمسلاهاكحو) مدقتإكسدباعلا ني ز مامالاوهو( نسما
 (ىريشقلا ىضاقلاهنسحساو) حيمصلا لوفلا هنابمزجىأ (هحو )هتجرت تمدقتوهللا هجر (ءاط

 قةطبطمدقت ( كروفنيركب وبألوعهيلعو) هدمتعاو ىايالاع ةورنلا مامن ايصن مهيفأسا
 هدمتعاىذلا ل وعلا اذهىأ(هنالاقو) هيفام عمهتج رت

 ةصقلاودن "الا زهؤروك ذملا ىأ(كلذ ىعم)

 هزنم ل_وهيلعيلاعتهنلا ىلص ىنلاو) ىلاعت هللا هجر كر وفنب |(لاقريسغملا لهأن منية دنع)

 قافنلاو هلازئاحارمأ ناكناومةالخ+_ننىف ارمأرهظي نا نعىأ (كلذىف قافنلا لامعتسا نع
 عرشلاف لمت هية ىذلاه-د , وهو عوبربلاءاةقان نمذوخام هاقخالا هانقم لالا ق

 هنمو ىذت ربالرعأ لك ءافخالاعثاشالامعتسا كلذ دعب لمعت_اومال_.الاراهظإو رفكلاءاخال
 زل هلفاو) لاقاذلفهءاو> رك أيكم ريغ وبذكلا ااّممد-ءوىئانموهثه_هقنك نمثالث ثءدسحا

 ةرامع اما ىل-ءو ا هدحوالف هدارأ العضوم رغسسفت فطعوهف (هسقت فام فال

 سجود وج 7 كس جس سس 22 بص سس كج يسكب م2272 جو ججتتجلا
0 

 ك4[ ]7 مع ابي

 لهأ نمنيةةغاد_:ءكلذ ىعم) كك وقنءاهيلعل وعامىأ(هن الاقو ل وفئاركب ونأ) دمتعارك ذام ىلع و ىأ (لوعهيلعو)

 ثالانه(هةنفامفالخءراهظاو)

 ظ



 بج>واوأ ءاضقوهردت ىأ (هلهّلا ضر ةام.ف 5) ةهسس هز لب ساب ىأ(ج رح نم ىنلا ىلع ناك امىلاعت هلو#ب كلذ نع هليأده 'رثدقو)

 اطخاطخا دقق مل_سو هيلع ىلاعت هللا ىل_ص ىنلابإاوتةراقمةدارا ىأ(كلذ نط نمو كر وذ نبا ىأ (لاقو) ءاضماو هل ف هيلع
 مايالاةيقب قهتجوز ريصت_ اها ماسحلالاو أ ىسولارىلاعت هثلادمسلعأ اذا مال باو مما كك مط ملعهنال شدت ه- هلو (انمب 1

 0 (فولا) سانلا ىو ىلاعت هلوةىف ىأ( انهةب ثلا ىعم سداو) مالعلا كلا ةدارا ذو امتقراقمدب رب نأ نم عنامالف |

 ؟اول- اهانعمىورو ركذاموأ ظغللا ىأ(هانعماغاو )م عب هتالابم مدعل موهعمالم

 مك

 هيلع هديعءالكم در خنءاهاك>هنكل نسحأ ناك اهك زر وأم ”لث أ ريغ نمهيقلاطأام هرخ [ىلا ةع تبتسم

 ل -وميلعىلاعّتمتلا لصدي عزو نم نامت غتر املا هذه لئاقىلع ظيلغتلا كروةنبادارعوابي5

 نءلج و زعهللاههرث د ةو) هدارع ىلع هه. غض رتءملاو فاقنلا و رقكلا هياعزوح نمل ءاذه لثم

 ىذقىأ (هلهلا ضر_فاميثج رحنم ىلا ىلع ناكامىلاعت هلوقب ) نيرمسغملا ضعي هلاتىذلا (كلذ
 حي رصون رقما صعد هلامامدر فخ رصادهف بني ز ّز سو هيلع ىل اع” هللأ ىل- صه ورث نم ردقو

 اهتبعمبلقف عقوملاىأ (لسوهيلع لا هللا ىلص ىننلابكلذ نلغ :نهو) كروفنبا(لاق) هاضترااهف

 ةيسنك هلهتدسنت ل-_ءجاذلتاشحافاطخ(| طخأدتف) ه- ...ةنىف كلذ ىخأو اهق راقيادب زْناهندا راو

 ضرخ-هلنفيك هنعهإم رئت دعب وهلثاقىلع عيدشُلا هررييعتل اق تو هيلعىل اعت هللا ىلص هل قاقثلا

 هلود ىف ىتعد (انعدراسم طفوا كر وذنيا(لاق)ا ماو رالاراءخالاةف 1 امو# ل .ةاك هيلع

 ىلعو هم ثذحلا ىأ اهانعم هنن ىقوانهدوضقملا(هانعم لب فوذملا) هاش ن احا هثباونسئاتلا دع

 ةجو زو زتاولوةينا) سانلان مىأ(م-مممىحت سب ىأءايحّسالا )روك ذل ظفللريم_ضل اىلوالا
 ح_ىللا صعب نم !متافلا لو وقنا لوعءهياعو هلوقىنعأ اًذهودب زوهومانتنمىأ(هنبا

 (هلشخنا وز هص رعسن لد واع :رشهرضن لنا ودحا نمةلاقم عم الد ا ىد“ :ةملاهقرشل هوا.حتسأو

 هو ركهوهامةعاش اىأ(د وييلاو نمةفانملا فاح رانمناكاءا مو« لعىلاعت هللا ىلص)هؤارحتسا ىأ

 [مكنتفلاخ قالم مح ارالا لاق ولوةءلاباماو ل ءقلاباما هع اوبار طّمالا م> -رلا لص و مهعز ِر

 ندحا وانال_لل رذب وهف تةاظنااماذا سانلا ن_كأ كل

 ننلا م_يقالم فد -ارالاف 03 تقلطناامهمنسلالارذ>اف

 يل علو تا «اموهوك-ك اسةمحعمئنيغب تغشلا نم( معي غشاو )

 مهعْزل (هنباةج ورح دزنمهوةب ,) مهءوس هىوتسزا نافل وهيلعل اهمها لس اا لب

 عج( ءانبالال الح حاكن نعاس رت ىأ (هيهندعدإا بصعت وم ممالهد ىاصلان ءالاك 0 ”احرمغهنأ

 م ءانب ا لئال_>و ىلاعت لاقدقو يق نيالاك ندا لدن ,هما تبلت ةحوكتنملاةجورلا ىهر ل يلح
 ةماستوةم ,عبتع(| ذه ىلعهللاهبتهق) مم .ةعتو مهغيجأر نم عدو ىأ( ناك )كب ؛الصأن م نيذلا

 نمحاكتلا اذهنمهردقو( هلول>أاميق) م ملاقعدادمعألاو (مهيلاناقتلالا نعههرتو) هنيبق مدعل

 مير هلاةروسف) بنعلا كلذ لزاذلا(هجاو زأءا طرةاعارم ىلعه.ةعاك )با علا اذهو هيف رحربغ

 هلوقكلذك )م < روق ءهللاوك>اوزاتاّصرع ىعم 5 16 الا كلهّنلا لحأ امرت ىذل|اهمأ ابةلوقب

 هنأف هلثمهنا ىأ جرحالب كلهزوو هيد مهللاامهتيفخأ ا ميف( هاش نا ىحاهّللاو سان اىثختوانه

 رامغهنلا لص :نانع مسوهيلعىلاعت هلبأ ىلص هماقم ف مد هنم ىحةسأ|م ىلع 0 و ةقطالم بع

 )م ايحسالا) يش اوأةظقالاىأ

 م مم ىحتس نأ ىأ

 ةجوزح وزئاولوقينا
 حاكن نع هيهندعد هئبأ

 مهممال جعأنبالا لال

 ءانتباءانبالاددار_لا نأ

 ىلاه:هنيب اكبالصالا
 مكئانبالثال_>و هلوقب

 هانعماماو ىأ (نا و

 هياءهتشخ)نااضيأ

 نءمال_لاوهال_صلا

 ارذحىأ(تناكسانلا

 نيس ةفانملا فاحرانم)
 ءوسرانخ اىأ(دوويل و

 ىأ (مويفشو) لزآرتو
 ىل-_ع)ةنئفو رش عاقيإب
 م--طوقب (نيماسملا

 دعب هئبأةج وز جورب

 ٌلئالح حاكسن نع هيمن
 هينعك) ناك أ ءانالا

 (اذ_ه ىل_ءىلاعت هللا

 مهم هثامحةساىلعىأ

 تاغتلالا نع ههزنو)
 )هل لحاامسف م-هويلا

 هبعدةح -و زحاك-:نم

 ىذرةاعارعىلعهبتعاك)
 ميرحشااةروس قهجاو زأ

 هللا لحام مر ةأوب
 تاطاوش بند زدنعالءبرشماللاوةال_صلا هلع هنادر ودقو مي>رروقغهللاوجاوزاةأضرمىغ ارت ىأ 0 الاكل

 طقر_ءلا ةل 2 تسرحاتلاةفال_س2 سني رد معاش را الا 0 ةشئاع

 ميلا هناقتلإو

 سال ةأعارم نمهعنم ىل_ءهإة-ةطالم (انهءلرقكاذكو هلأ



 لاح نع ”رغادنءذا أرملا هناذىلا ء:هللاهجر ىرمصملا ىأ(نسحلا نعإاض: اهريغررن وح 'رباهاوردقو ىذهرثلا عماح ىف امك( (ىوردتو)

 ىوبامىأ (ىولان مامي لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسر متكول) نسما ىلعة شن ذاع مدة نسح“ هسا ناك (هشن أءو وز هقالطا

 هياتعءىأ (هبتع نما 1 الإ ءاك قنا حآدتاو سانلا ىشذقو هدم هتلامثلسغن ىف ذقولاعت هلوقىأ 6 الاوذه ممكل) هي هنلا

 هيلاهمك ءامراولضاو ىأ(هافخاامءادباو) هيلع

 حصدال هناو) هلا عدا ىلع هلم شملا( هلا و>أ ع.دجىفو هلاوقا مال او ةالصلا هيلع هتحصءتررش: دقت! ةناف) :(ل_صنالو
 لوهذ نعاش:ناي_سواطخىأ( وه-الودصقىأ( دعى )ب رنزمددرتىأ (بارط_ضاالو) ذك نه هلو !(ىا تاق

 لاح ىأ(ةعتالو):لةغو

 جرفو حرشلاحىأ
 لاح ىأ 6 ١ ص ءالو)

 ةديعلاوو قاع قرط
 نه لك دارقنا نمرك داق

 هنمصءهيضتشي كلذ

 ىنعمام نكلو) كلانه

 هاورىذلا (ثيدكا

 اض.أقاسنلاو ناخيشلا
 ةالصلا هيلع هتدصوف)
 هيانثدح ىذلاماللاو

 ىلعوبأديهشلا ىؤاقلا
 نياوهو( ىلاعت هسادجر

 ىذاقلاانلاق)ٌ ركس
 ىحابلا ىأ (دياولاوبأ
 ىدرد ا( وا
 نباىأ (د ) د_عوبأان')

 وأو) 1 هنوج

 (ىذرالوح زمالو) لزفلادض مع ار كب( دجالو)ةلءىأ(ضرمالو) ةيفاع 0

 1٠٠١ د1 للا 111 للاكل طااطوللا اس كا ازعل ااا" الاطلس املا

 ىل_ءهمدقوه>2وىذمرتلاهاور ئأهذءىلاعتهللا ىذر ىرصصبلا(نسلا نعىو ردقو) ماهوالا

 ىغبني ناك لاةءالفد.:اسالاةداعىلعهمدقفا مءءاورئذلاو ههنالا,معىلاعت هنا ىذر(ةثئاعو) هلوق
 هن الاهذه متك) هنن اعبجوأامم(| شل سو هياعىلاعت هللا ىل- صهللالوسر مك وأ)هي هلع اهعدقت

 اكرم (هبشم ه)مكللةل ع( :ال) لي ةأكا م مع ىلاعت هللا ىذر بذي زودن زهناالم ردع ةلاةبآىأ

 توهملعهللا لص هنا. :ثيدحلااذهواهيقهجاوزا نمب وهندب ىرحاسمم (هافخأام)راهظا ىأ(« ل ؛او)

 نااسفهنداع نم هرثك 0 ا رس ياا ع ناك

 ريقاغملاةحئاركنمدخت هل نا ةء نا ىلع نقع اف هنمه" دلال اح

 تك قول صقمة- صقلاواذهدعد هلدوعأال لاةفاهاسع قرت ألحنلاهثعراذاة>ئارلا هنرك( ىدوهو

 ثديدحك او ريسفتلا

 اعالئاس(تاقناف)همدقا-اعلا هنو مصرع قل سو هيل عىل اعت هللا ىلص هل عقواميف «(لصف)و

 هناو) هتاواو(هلا 0 0

 ى-هق فان“ وفال_:خاىأ(با ارططاالو) عن 50 اوال فلا ىأ(فاخ)هلاو ةأ ىف ىأ( اهيفهنم عقال

 هجازمريغدب ور ا ا وهسالو)دصقو (دعىف) فل“ 00

 هاضربالام عوتول( بضغالو )ريغ ىلع( ىذرالو) مدقت اك( حرمالو) لزخادضوه(دجالو) ى» رشا أ

 ١ هراحتال/ هل هدصو ىف ) نيديحصلا ىف لسو هي ا عىل اع هللا ىل_صهن :عءىورىذلا( ثءد<لا ىن 00

 ىداقلا انت دح) لاقمدةت اكةركس نبا ( ىلءوبأديهشلاهانثدح ىذلا) هنوم ضرع ف م معهللا ىذر

 دبا هدج) لاماضيأ مد_ةثدقو ىورفلا(ر ذوأان ل2 ح)لاواضب آهتجرتتمدق:ىحابلا(ديلولاوبأ

 ىنريم شكلا( مثي :فاونأو) ىدخرمدلا هب وجنيا(د م حش ك-ااىأ( كلا
 مد :لةوىلممملا (ق>اونأو) اضيأ مدقت اك

 ىراخبلا مامالاوه (ليعمسا نيد_هانث د>) لاقمدق:دقوىرب رغل اوه (فسو نيد انت د>اولاف) 3 (ق 3 0 آو(

 مامالا ظفاحلا نب دلل نبع ف نبه عج نما دبع نب ىلع ن حلا وأ (هللا دبعنب ىلءانث دح) لا 0001
 ىندملاو نوعين ثالث هرعو نيشئامو نيث الدو عبرأ ةنسقونو مهرمغو ن:سلا باخ هنع ىور مافع ف جمان

 لت ةبسنلاو فدملاقي رثكالا فو هورمت نال هللا لص لوس.رلاةني د ا رهانث) ىرب فلا ىأ اد_!ةمسضلاو فدملاق» رثكالا فو دورعشالا سا لاق وهيل ع هللا لص لوسرلا ةنب دل ةمسنءا.ل 1

 ود ىلعانت) ىراخبلامامالا ىأ( لي عمسا نبا

 هللا ىلص هللا لوسر ثيدعب سانلا لءأ :.دملا نيىلع ىدهم نباهخيشلاق ظذاحملا ىنردملا نيا .أ ف نب رفعج نبا ىأ (هللادنب عنيا

 قدمت ام 1 -_وت ”الّلاو ىنردملا نيت ح ىل-عيب : ودول ات هنيوك نب لاقوة دمع نبأ ثدلت<4- صاخخو سو هيلع ىلاسعت

 هقلخ هللا ناك قال الأ ات ىلع ىد» نيبالا ىهقند رخصتساام ىراخ. 1 .همام|لاقو ه-يةناسطقلا نب ى<لاقاذكو

 4 يلع ىلاعت هللا ىل_ض ىلا ةسنيدمىلا ةبسن ::دلاوة:تّنوعمسو ثالث هلوزيةثامو نيد الثو وعل رأة:ساماس تام ناش | اذه

 نكاماةءبسقاسو نك اماىلاةمسنف ىنب دملااماو ىن.دملقالاو ندم ةنيدلا ىلاس سن, نميفرثك الاو هناك ىريثالا نيا لاقو مل-سو
 0 ءورو.ه:!ااهان ؛يىلاوةذ .دلاىلا ةءسذك ىندملااماوملسوه_ملعيلاعت هلا لص ىننلاةنيدمملا ةيدنىدملاحاععلا ىقو

 ناومصاةنيدمىلاة بستن ييدلانا



 أ
 أ

 مامهنبافازرلاد.عو هواه_ض»دىئامباو_صلاو خسنلا نمريثك ىفاذكه ىاحل لاق( ره-ةمن ءمامهنءقازرلا 1 _فاسنث)
 نيءلا َنوك_سو نيميملا عامي وهوروعم نعىورب و ماهههسيبأ ساو ماده نعكو ربال فاز رلادبعن ال رمعم نع قازرلادمعوأ

 ه-ث؛اعنءىورب ىمعالاهي ة#فغلاةيثعنباىأ (هللاد_عنب هللا د عن ع) ٍباه-تنباىأ (ىرهزلانع) د_ثارنياةلمهملا

 ءايهقفلادحأ اذ 8 هلل أد د معو نيه_ساو نامةنستام ءلارو<ن مناكوز» رعلادبغنيرعإغموهوةعاج وهرب رهىنأو

 1 اا (مسوهيلعىلاعت هللا لص هللا لو سررمض> اللا سابع نبا نع) ةغشلا

 مده كقو ىنأى ةامسملان اهم صا مب ل٠ىجا مسن ىن املا لك ملا ىقحال_صلا| نيا لاقو روصخملا

 )م امها قازرلا دم ,ءانث د_)لاقناهرببا هلاقإك نازيملا ف ةسجرت هلاذه ئيدملاواضب هيف مالكلا

 ن سلا ضع قانا وصلاو هاذ_هو مدقتاك نيميملا مفي دسار نب( رهعم ْن ء)م دقثدقو ظفاحملا

 راكم نع ىور وءاسعت بأ اوم امهنع كورال زاد نالاش امه نع زراعات

 ءاهققااد_>أ ىمعالاةمل عنياولعلا ارم ( هللا دمع نب هللا دومبع ن ع) مدقت مك باهش نيد (ىرهزلا نغ)

 الور جلخ لانا كلج هللا ىذر سامع نبا نءإةئامو نامةن_نىقوئروهتمةعمسلا
 مسارضت عوهو هتامالعر وهظوتوملا هرضح ىهعلوع قلل ءامملاب ريضة> |( ملَو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 هللا ىلص هتافو لبق سلا موءاذهن اكو نحل ن مسه. نا لاقيو دار ااودو هتوم د ىنءعلوعفم

 لاس ةيذامزالوا.د_عثم نوكي مغ > اوهريسغو ىراخبلاهاور ميد ثيد 2و مانا مو هلعيلاءت

 هيلعىلا هد ” هللا ىل_ هدب نع :(تدبأا ىفو)لوالا. حصلاورض>ةخس ىقو هرضح ىهءهريضتحا

 مل_سوهيلعلاعت هللا ل_ك ىذلالاقق) م -معىلاعت هللا ىذرهةبارقوهباحصلارأم مك نم م (لاحر) سو

 زاح لال هأو همك ن ئامضلاهبق>اي نمةسغل ىلعاذهوا ولاعت هانعم ل_كاو لءاولبةأىأ/او ماه

 انيلا لهم 'اوخالنيلئاقلا اوىلاعتهللالاقد مدع 5 دلانجا اولل حافلا ىلعاينيماد رقم هنولمعتسا

 هب م ,رممأدار ماوهدعب فالتخا مهب عقب , ال ى> مك اي دو مديد ةمهامنأي ءءل(ايامك مس 0
 هيقاممدقتو هاةزج عم كلذوم ديب بتكي ل_سوهيلعىلاعت هللا ىلص هناوهرهاظ ىلءءلج مهضعب ز روع

 لاةؤ)ه.لمعلاو هيف ةامعرلعل اوهنباتك دعب ىأ(هدعد)هينولضترمأ كذم عقيالىأ (اولضنالثل)ارارع

 دتشاىأ(هيلغدق سوهملعىلاعت هللا ىلص هللا لوس رنا ىنايسإك هنعىلاعت هلأ ىكررعوه (مهطعب

 4 ل عىل اعت هللا ىل__ض هنأ ى خدة هناللا ةلاوةهب ثلا ل عوهاذهوهضرعملا ىأ(عجولا) هيلعىوتو

 هصر و دعم إ وةيلعلا هل هللا ىبصهنا مدقت دقو مقاولا فلام هنع ردديدقهض ملاح قلسو

 7-50 اور ذحاأ فا ثدحل نفر اووف ثيدا)هلاوحأرث ءاسوهندكو

 عقوىأ (اوعزانتف)ادب أد نا ا ويف هلوقل ىلوالا نمدك آ هذ هو ( ادب أ ءل_هد أول طن ن نااباتك كل ب بتكأ)

 ىراخبلا اك( ولاقف)المأن وبنك له كوم ىلاعت هللا ىل_صه_بلاع قى الدخاو عازن زنود

 هتباتكدارأ|مناهعىلاع:هّللاىذرره-هارهظ هنا لق هنايب ىايسو مضلاب رجهلا نم (رحها هلام)
 دقو امشدع 5 بجام هلل :لل-بو هيلعىلاعت هللا ىل_صهنال_عملامو حاصالا مهداشرأ هي ةأم

 فال نا عفربه-جو ىلعة-يعرشرومأ هبادك دارأ هنا ىل_مقوْئ5 نمبانكلا ىفانط رفامىلاسعت لاق

 ك0 000000 يو

 اهأ و ؛ ىأاهن , دلل ةمست ىبن داوم سوه ءاعىلاعت هللا لص لوترلاةن ,د1 ةمسن ىلاملا حامعا |ىفوةعبسو

 ددصملا مالك ابو انويفا اوفلتخال ىَّت_حهدءبةفال ١ رعأن عسا نأدا رن ايمسلاق و مدد

 رضتحا ىأل وعملا ةغيصد

 هل-جأب رقىعملاو
 ىأ (لاجرتدبلا و)
 هدب ادصو هتارقنم

 لاق) ةللاح هلل

 اولاعت ىأ (او- هاه

 3 2ل_هأ ة-ءاوهو

 نوني مناف ميسكو
 نوثنود و نوء-ه*2و
 راحخلا له ااعأو

 مهدنعلاكلا ئوتسف
 ىلاعت هلو-5 ه-فمو

 لهم ماوخال نبات اعلاو

 ع مصر (بق :كازانيلا

 0 < ماكملا

 ة>--.:ىقو مالا باو>

 تنك ا انأىأ عفرلاب

 0007 (اياتكمكل)

 ملد_>>|!تتكينا

 ناسيرافنف ياكم
 ةماللئنءدلا تام هم
 اعفد ةفالذلا لن وأ
 اذ_هناهيفو ةعزان ,
 هياثاكلا ىلا جا | ردع

 ىأ (هدعد ل 9

 ىور ءهب لوفلاد_هد

 (مهضغب لاقف) ىدعب

 ىلاعت هللا ىذر رعوهو

 هيأ لور ناز هع

 قوزانيث اكىأنيسلاَنوكسبؤهوانب رباك اند سحىلا عت هللا ب راك اندنعو ىأ( ثيدحملا .جولا هءاغدق سو هم ءاعىل اع هلبا ىلص

 ىراخبلا ف كمهضعب ىأ (اولاقفاو ءزانتفادبأ) هدعب ةخسن فو (ىدعباولضتن ناانأ“ ؟ مابةكأ) فو رض>اىأ (ىنواثا هباور

 لاحىقناب زها ى_عفاسفامض ذب رجفان مىراكننالا ماهفةسسالالةزمهلا نا ىلعتا>>ْهب وهو رجهأ اولاقف ىورب و(رجهأ هلام)

 اي«ارم عسجولا ن مريس *.لوهملاك فل“ يمل ىءملاو ةراتك-اايمالسل اوةالصلاهيلعورعأ لاثثما ىف فقوت ن٠ «ىل ءناد ثعلاو ضرملا

 همالثز طبت هرمالن ع يه ةرلإ ع كك



 ىنلالاغن) 51 رثمأىلوأ هل هذأ ا.دارأأعمال_بااوةال_صلاهياع ىنلاوأهعن؛لئاقلااو ردع تاك .املارسكب (اومهقتسا)
 امم ريخ ىلع ةب_سادعو ىل رمق ةارم نم(ه«يفانأ ىذلاف)ىلاةءلرتوىلاح ىف وكر تأ ىأ(فوهدإ بوهلعلاعت هللا ىل ص

 هلعأو وريصو عزا نمهيف مث 1

 نيب مث اهيم- يقهسامك

 نا +_هلا ىحوأ وأ هل
 اهكرتناهك رتف رمل

 نإ 0 فو)

 دالتتولا قا رط نه

 (لاقف)ن ايس ند

 ى-غاا نا) لئاق ىأ
 ه-يلعىلاعت هللا ىل_ف

 يسكب ( 6-2 لو

 ىراخبلا اك (ةباور
 ر->هأ ىأ ) رحه)

 ىلل__هىأريثالانيالاق

 ظاتخاو همالاك ريغت

 ضرملا نه هام ل جال
 نسحأ|ذ_هوه-مارع

 ناعصنالو ل_يقام
 نوكيق ارابختا لح
 نايدغلا و سحفلا نم

 ر-ع ناك لئاقلاو

 6-4 ىلاعت هللا ىذ هر

 ىمتناك لذه ندطظالو

 هزه( رجهأىو رو)
 قظيضو مانهفتنالا
 رسكو ءاحلا مدن ةحسف

 هس ,انكرم'لرتآىأ محلا

 هرم-هلا سنعب ىرخأى و
 محلا عتفو هاا نوكسو

 هقطن»هى رجهأ لاقي

 1 قرون و سف اذا

 هقرط ض»د نم ثددحملا قوئأ 0 8013ه 3 فال فاق ةيس اقوال ارحهرجبيأ ريدقتلاو

 . انسحاب انك اندنعو عسجولا هب دتثادقإل .رهيلعىلاعتهللا لص ينلاناهنعهّللا ذر رعلاقف)

 قريت اناالوأ هلا ىوأوأ هنأر ىف هلرهلةمال-_اوةال_صلاهي 1ع أماب/ اي

 يم ل
 هض رم لوأ ىف لاقلبو هل ءىلاعت هللا ىص هنا لم هاورامددي ود وب و فمريغ هب اك>ىلاعت هللا هجر
 ل>و درع هللا لأي ولد قلو و نوسم دمه *. نأ ف اخ أ ىنافانا ١ك ك [لاخأو انآ ل ىدأ 5 كاع

 اضرأاذ_4دهاشوهوهتلاباتك اننسحهنعيلاعت هللا ذر رع لوالادأو رك انأ الانينموااو

 هدر ودا .مت>الاوداملعلالاو ةأتاطرءاي_ثأو وأو * ىلع ى ذمولهناىلار_عتدذاماىلاطخلالاقو

 ا هامنا هنعلاعتهللا ىذ ررعدارأ اغا لاقورمص>نتالث ذاولا نالك ذاممزلب :الهناب ىزوهلا نبا

 قوأل_بوهيلعل أعز هللا ىل ههنا نمل هقامو هيفمزاكلل اليد دس وقفانلاد_ىاع ؛ر ضرأ اى

 داهتجال امال ىح ل وهسلهمم جا رخ# كل و ماكجالا عيج ل مشب اماست :ىنأز و>يئماكلا |عماوج

 نعاط هيف نءطدامه_ّصرعقلوق نا. نهموصغم _ىوهيلعىلاءت هللا ىل_صوهو ماعجيرتودبت

 هللا ىلصهتنالوةررمذ:>|1ىزاخملا فاك ثددحلا ظفاو هلهج وال هلاو>أ رثاسىف هنهذةماقتسال
 اياثك مملبتك ًاوملهل_و هباءىلاعت هللاىل_كهللالوس رلاقفلاح رتنبلاىقو دل موهيلعملاعت

 11 رقلااندنعو ضرم اهب لغد لسو هيلع ىلا عت هللا ىل_صوتلا لو -ر نأ مه ضعب لاف دعب نولضنال

 اولضتالابامك مل 59 وب رقلوشبن هم-مةاو»دتخاو تدبلا لهأ ف اتخ اف هللا باثكاندح

 1 ىلاعت هللا اير سابع ناك واوموةلاقفال_:+الاووغللارثك املفكلذرعغ لود نمممموودعب

 تكي نا نيب و حل_سوهس ماعىلاعن هللا ىل_صهللا ل و_سر نيب لاحام هن زرلالك هنز :رلا ألو اهتم

 1 رجهأ مه وة ىأ( هومهفتسا) مال_الا ىف عقوفالةخا لوأ هنا ىف اس رهشلا لاقو مهطغلو مهنالتخال
 نماوههةتساءاسفلا مكبر رجفلاىراكن :الاماهفمسالاة زهج

 ٠ ردضتأ ىأ ةءاثك-!ايهرمأ ل اثتما قف ةون

 اعنهّللاىل_صوهولوقلا نم عقيامو ناذمل وهورع ههنع
 1 0 وهل ثمن عزم مو_ضعملبوهيلعرل

 لادا رأاعووريخْس ادار ال ةود_صقري_غنهماكدا اذارحهأو رجهلاعب بغا رلالاقو هلاو-أ رئاس

 ا هناف طغللاوئد فغ عا زئلااوك رتآىأ(ىوعد) سو هس اع ىلاعت تلا ىل_ه(لاقفإلال أ ىلوأ هك رثأ

 | لسرراظتناو هثاتالسهاتلاو هللا ةبقارع نم م(هيفانأ ىذلا ناف) هنمأن مى :دذع هلم عقينأى ال

 (هق :رط ض عب ىفو) كطغل او كمااك عامت مدسأ ومك 0 وماي لاغتشالان م( ريسخ) ىلعالا ىو :رلل ىل نمعادلا

 ا مذولوأجتقب( رج#) مل وهياع هللا ىل_ص (ىنلانا)رعلاقفهنعةيورملا ثيدحماذهقرطىأ

 ظ | لرتى_هءرجفانمسلو ىراكذالا ماهفتسالاريذ_ة:ىلعوهولوقلا ن هرججب اب ىأه-كلاث

 ! (هياورفؤو) نايقسن ءدالخ نباىذ 1 طنمىلع عمسالاةباوروذ_هو ليقاك اهنع ضار عالاوةءاتكللا

 ىوربو) عوذرملارد- مالاو ماهفتسالا( رجه أ ىوريو) ماهغتسا نودب ضام( رجه ىراخبلا اك
 ماهقم_ساهنا ىلع دنا هاك تاناورلاوءاملا مضارده هرحبمأ ىأ ردصملا ب صنو ماهقمسالاب ) ار>هأ

 ه.:لوق :رقنيالورو«كلاوهلوألاو ة>وةْقموأ ةموؤضفى هأئاهقاوفاّمخأم ْمك-!ردةموأ ظوفلم

 | مضاارجلاءاهفزوكهناولءلدبامىتاوملا ضم فو لفننااذه وضم درفأ مالك

 ثيدحلا اذهى ىأ(هيف و)هةقاونامفن_ملا مالك ىفو ةباورلاهتدعاس ناد يعبب سدأو حتفلاوأ

 ' 00 اندئعو عبجولاهيدةئادقإل_بوهيلعىلاعتهللا ىل_صيجنلانا)ه نعمت ىضر (رعلاقف) || 6:

 أن اكو تضف يا لدانقاا م هدأ ىعءرددصمو كا تت (اند 2

 ىو



 فا*اوثباو ىف وي عاوموقلاقف) طلغلاوةناوضلا ه.فزيمتن ثيخ مالاكل و تاوصالا فال ثخأو هو نيثحششب (ظ'الارثكو
 تتكي)ابتاكىأ(اونرةلوةينممهخإ)اوفلمخاواو ءزانت ىأ(او هصتخاو) .هريغو تدباا لهأ ن هدورمضاح ىأ(تحبلا لهأ
 اندسح هللا باةكاند_دعىأ(رعلاقاملوةينممهمهو) ك ركذهيف(اباتك ) كلجال ىلعىأ( لو هيلعىلاهتهتلا ىلص هللا لوركا
 هيلع هقفاواذلوهركسةكوهرظن ن < نذؤمرعنما ذهب مولع ىلتي ناتكلا كيلعانلزئأانا مهفكي لوأ ىلاعت هلوق نماستقم
 هّللاىل-كهللالوسر نيب لاحامتهب زرلا لك ةيزرلا نا سابع نب |لوقهذراعنالو مانالا نمهريغمالك نع ضرعاو ماللاوةالصلا
 مايو 2 ىلاعتهّلانابهملعل سابعنبا نمهقفأ ناك رعنال بةكينانيب وسو هيلعىلاعت
 لا ا اساسساسسساسسسالوبو

 م-عقت داكت ال ى>اهطال_ةخاوتاوصالا عامت رداوهو( طغللا رثكو )ان .ةاكوهىأ اه: سحةخ سن ىفو

 ىد>هسا#نمماهذدارأ(ىنع)اودعداو (اوهوق) م4ملتوهيلعىل اهت هللا لص هللالوسر(لاقفإ

 هتف ناكنمىأ(تدباا لهأ فاد خاو)اضدأح-محصلا ىف( هءاور فو)ه-.ةوهاعمهلغتشال
 ىذر سابع نياك مهم ءؤابرقأوأ كاذذامهنعىلاعت هللا ىذرةباحصلا نم لو هيلع ىل اعت نبأ ىلص
 (ملبتكي)باتكلاوأت تاكلا( وب رق لوي نم مهنخإ اضعب مهضعن عزانىأ(١ ومصتخاوإلام معدّل

 مهنمو) ةنامكل اما ىأاودتهتةهناوكسك(اباتك ) [سو هياعىلاعت هللا لص( هللا لوسر) مزحتاو عفرلاب

 ركشيلاذلواهملعةمكحنو ةقْفْش هللا باك امدح هلوق نم هنعمل اعتهللا ىذر ( رعلاقاملوةيّنم
 (ث,دحلااذهىف) ماةملاةني رقب ثيدحا ةٌءأوأ هب رعشالاوأ ةيك-لا ل (انتع ألا ) نا يسارك هلوق هيلع
 هيلع رطآ ىتا|(ضارعالا نءموصممريغإ) ملسوهيلعىلاعت هللا ىلص( ىلا نأ) سامبعنبا نعىو رأ
 مال”الا نماهعم ضرعب امىأ (اهضراوع نمنوكماموإةرغنم نك: ملاذا هنطاينودهمسج رهاظ ىف
 وهو( همس ىلع ضرعبامءوو) فيفخءاغأ ىأ( ىثفو)هلوثب( عج وةدشنم) تاريغتلاو
 ىث عج وهو هنملا خيو هلالخىف ىأ (كلذءانث|لوقلا ن مهنم) دج وب ىأ(نوكي نأ نم موصعم)
 ه5 رطل ( هتعد رشؤداسفىلاىدؤد و) عقاوللابةفل ام نم أهي حقت ىأ( هتزجعم ىف نهطبام) مدقتأك

 هتفلاذو هضئانتك (مااكىفلالتخاوأ) د_غمري مالك ىأ ( ناب ذهنم) هماكحًأوهرابخأ ىف كتل

 ىلا هضرع ىف هنم هواك هنالاح عي جف هلاك و هتمص ءولسو هيلع ىلا«: هللا ىلص هتهارْمأ ل ةعلاو عقاولا
 حصدال) هتهازنو هلاوةأىهتمصعنمهر رقىذلارمالا (اذهىلءو)اهك-لامىلا ةقيرمشلاهخو رنا
 ري_ثك مااك:ماكت (ىدهءانعمذا) حتفلاومضلاب رجفلا ن«ماهفم_بانودن( رجهىورنمهاؤر

 هدهعبرةلوأ هلقعوأ هنيدى لا مالسلاوةالصلاهيلعهردق فرعبال نم هلئاغق ماظتنالاو هيفةدئافال

 هالك ىفدطٍاخت نمهريغل صرعإام ضرملا نم سو هل عىلاعت هلا ىلص هل ضرعن: هنأ مهوتف مالسالاب
 قايكديناث نوكشو هلوأعتفب(ارجه) رصني زصنك ( رجهيرجهلاقي)هلمم نمءاشاحو هلةعىلاخت
 (ارجه) مركاكدب زم( رجهأو) نا! نمةمجعملالاذلاب( ىذ_هاذا)هيفام قايسوح و رمشلا ضعب
 دصق ن عميق مالكب ماكت ىأ( شخأ اذا) راجهالاهردصمو ردصم مساوهو لفق نزوب هلو أ مضد

 نوكسو هلوأ مضي هنأح و ريشلا ض*:ىفامو مركاكر جهدب زعةزمح لاح تقب( رجهأو)دضقريغب لوالاو
 ناه_لعل.ةدق وةزمهابىدغمهيثالث ىأ( رجش هر دعت 0 هلوأ عفن هنأ اوصوخسانلا نم هو يسهينأت ا

 ابدق هلوشروهنيد لك أدق

 هراتخااميفريذملا مث هرعأ
 (ان:ءألاق)هردسةو هللا
 ةيرعشالاوأة.كلاماىأ
 ةعاجتاو ةنلا لهأوأ
 ىأ (ثيذحما ادهف)

 نأ) سابعنبا ثيدح
 هيلعىل اعنا ىلص ىنلا
 نمموصعمري-غ ملشو

 ةضراعلا ىأ(ضارعالا
 هتطانن وده رهاظىلع

 امو)ءايدنالا نمهريسغك

 اه-ضراوع نم نوكي
 (ىدْغو عجوةدش نم

 ءاغاىأنوكسو حافب

 امم) ركذامىأ (هوحنو)
 ثدحي و عقيىأ (أرطب
 رهاظ ىأ (همسج ىلع)
 نأم و_ضعم) هدلسح

 رد-صن ىأ(هنمنوكي
 ا(لوقلانه) هنع

 ىأ(كلذءانثأ) ىنبنيال
 ضرملا كلذلال-- ىف
 (ام)ك لانه ضراعلا
 ةقوضوم د | تللطوم

 هبز-جعم ىف ن-عظ»)
 ىلعو مالكىف) فال_ةخاوأ ن اص ةنب(لالتخاوأ) مانملاح فر وجهم مالك ىأ نيدحتشفب ( نايذ_هنمهتعن زشداسفرىلا ىدوي و
 هلردقاذاالارامخالا ةغيصد ( رجه ثيدسلا اذ_-هىىور نمةءاوررهاظ عمدأل) هتوب:لاح قركذا م هممضعللوقلا(اذ-ه
 نوك_ةسلقب ( رجهأو) ىذهاذا نوك ف حتفب(ا ارحه رجه لاق] ىو دجالبهمالك ل أىأ(ىذهءانعمنا) راكتالام اهقمسا
 نمم-_هواذهو( رجهردعت )ءاهلانوكسوةزمحلاعّتفب ( رجهأو) هركذ عقب مااكب لأى( شخ أاذا) نوكفمض:(ارجه)
 نورجتارماسىلاهن هلوقةعبسلا ىفامهئرقدقو نامدعش الن امزالامهناو نابراةةمامهانعمىقوناغلاهما باو هلاو فصملا
 سلا اذا حهأ نمهميد رسكو هلوأ عذب مذانأ أرقو سحفلا مضلابر جملا هنمو نايذحلا همنا ىلع هميج ضو هلوأ حمي روهجلاف

 ىلإ ةدايزأ ىنبملاهداي زف ةغلأإل



 طوشور ا. الا هدم ص نم لأحا رخأ ماهعشسالا دأب رس( اهنالا ىف رطىلعرجهأ) ىلعالا ماقملا اذه ٌقىأ(ىلوالاو عصالاسكاو)

 | اذكهو)ةمامالا بص ةراماترامالاةيضق ىتحتنأمدلاو ؟ةمالال افعل ىلا ةيالىأ(ب 59 اللا تن «ىلع) راكنالا

 0 دعأ(ةاورلا عمم -تاورنككز 0 اما ك0 1 اود ماهفت مالا 2و ردشأ رفا

 | ارم ع نال نايفسوهو(ةنسعتبان ء) ىراخبلا خش اموال أ ىدنكيما | 8 ددك رق

 7 قمه جأوهب اورم-فه

 دارا اوهف نايعس ىلعلا

 هناأل قالطالاد+:ءدر

 لمالك الادرفلا

 ر_هأىأ(اذكو)
 راكناه ره عمت ادتقب

 وهو (ىليصالا هطمض)

 (ك ءاهنوكسو زموبال
 نادارأنأودريغهطرض

 هز وادتو ه- قدح نعهيدعت هيدعتب ءدب ربثاالاءاوس ىنعع رح هاورج ههراوصونام زالرجهاورحه |

 ليقدقوهلبقامدر ىلا ةراشأ(خ دالااما د)ةغالا لهأ مالك هيض“ ةيىذلاوههركذامو ىدهتن 0

 دارأن او ىراخبلا يح قشسبات هنال خي ري غوهتدبأو رلاسس<هدردارأن اهنال .مريغ هناهيلع

 ةمعنكلتو ىلاعت هلوقك مهما اك ىقريثك اهفذ دحو مأ اهقتسالا ةزمه هم ردي هنال كل ذك-ف نعم بسحب

 رعاشلالوةوهرخآ ىلا ةمعن كال“ وأىأ ىلعانم

 نامش مأ رمان يمر عستد 0 ايرادتنك ناو ىردأ امهللاوذ

 ل_هالانالتردقناىأ(ىلوال او) هلوقو ةزمهلاردقت ل نحمي هك ريغ هنا دارت نايهنع سم2 ناشلو

 ىد>ىراكت :الاماهقتسالا زم م ىعب :(رجهأ) هزم والاو حصالا هلو فداص:ملاذ_هالولو هفالخ

 ىلس هلالوسرانرمأام( بتكناللاقن مىلءراكنالا ى رطىلعإ)هلاق هلئاقو هماق عىل الام بسال
 هد_ثدهلإ ءوهانأن مىلعادر سابع نبا مناك ق مده كدتفل ادعز ونال هيالهتي ؛اتكي سو هيلعىلاعت هلل

 هنعىلاعتهللا ىذر رعستكناللث اعلاوهنكوهضرع قموصعم بو4.اعىلاعت هلبا ىلصوهدهعحو

 حيت فانني اورا ذكهو)هتم:5ىايسو مدقتامرج هلاقام هنبووب ةهبا>صلا ضعءدرحهأ هلوةبهياعدارلاو

 قهاورلا عميجنم) 34 -ةباث هخيا ثمن عةظوفلم ماهغتسالاةز وب هتياورهد-:عتد ىأ(ىراخبلا

 ه-:عىورىذلا اظذاحلا مامالا اوه( مال_سنيد# ثب دحقد) لبقهركذ( مدقتملاى ره ّزلا ثن دح

 ىوهذلا هلاأك رثكالادنع ماللاف.فخ مال-توهد اهملثو نير شعو س# هنس قونوهريغو ىراخدلا

 قرفختاءامسم هرتبكسااق نانثاامهخام يضع دنعواض. أ اهدي دشن مهضعدز وج وامهريغو ىزملاو

 مان هىقحصالا لاح لك ىلع 00 سأانبمال_سنيد#وهو دب د-كلااب ريغصلاو
 ثا داو مل-علابا و رتاج يمر عن ::يعدالوأ نال ناقه ىعل تعبان دز قاغحتلا

 هطيضاذكو)نايفسم هرهثأو مهربك أوس: مهنا حالصلا نيالاقاذإو كالذي و رمش نجلو

 ركذاكهملقب هطء_صوودا ورىذلا ىراخيلا عمدت هيىوعي (هراثك ىفهطع)تاح فوة هب( ىليصالا

 ىور نم ىلي_هالا رمغىأ(هربغ) ريغ) هططهطب ضاذدك (و) ساد نالايدلب ل أو هناب مد ىلوصالاو

 منعوا وراذكو)ءريغو ىرهزلا تي رط أ (قرطلا هذه ن٠ ه) هياعد متع ن نممهمسك و ىراخدلا

 هري غنع) اضاءات ةور(و )هاو رفيع ةضيعنيا(نارقس ثيدحىف)ىراخبلاهاو راك

 ىأ ةياتكسلا ىنأن «ىل-ع اراك اوادره-.ةةزهسهلا توم ب قرط نمدد:ءعصق مل-مري_ةىأ

 هللا ىذر رع ل وقود: ءدزئممو دعم موه_مياعهللا ىل_صوهوه:عرد- هر نمدريسغك هلع

 ىاياممل_هناك ممسو هيل عملاع' هللا ىلص ىلا ىلءادراله-عزان نم ىلعدر و هاسما هتعىلاعت

 ل_هحبقو روي هنود( رجهدأو رنكهنأو دز ءانععل سده لءىأ (هىأ (هياعلمجحدقو)

 نكلردةمماهفمسالا

 ربد_فرهظالاوه زوالا

 هاو رلا ن «ىلو_تالاريخ
 ىوربو( قرطلاهذهنه)

 نمىأى د رطاااذه نم
 ىمتنمادانسالاا ده لدأ

 قوىورلاىرهزلاىلا

 راكن |هروهو تاحاقب ىأ

 ةخ_سقو(هاسني 0 ود)

 اةفحع لوول ا ةءيدصد

 قو اددلشمعرت أو
 0 اورىرخأ

 ىئك [ (نارقسشي دحىف

 (هريغن ءو) ةئدمعنأ

 ريغ نعماشي هزاذكقع(

 ىلع) رجه هياور نم عصأ اذكورا ي.الارقالن لعرجه ياوززم عصأوهت هتف

 كرتي فيك ىأ ب تكس اللاو نم ىلعراكأ :الاةز مهرب دقتىلا جاتحا ءممالاك نالع اهلانوكسو مردف ف
 لمحو همارعقهرمأ

 هرمالادراله_عزان نم ىلع اد :ر ناكا او عةاندس>ىلاعت هللا باك اندْمَع :,عل |وةامأو هماقم ىلعأ ىف ٌظ :وهعوقوهمالك ىق قرجه 06

 يأ(ه-اعلمحيدقو) معأهلاوةباتكلا ىلا جايتحاالنولو آي بز ناك هنعمل عتهّلا ىذر هنأ ل صاحما ءوهيلعمل ان هنا ىله

 ارابخا(رحههاور نمةياور)ار اكن ار جهأ ظفل ىل

 يكتب نحس

 اسم

 يبيع سل:



 لئاقلانوةلمخن نآوأ) رجهأ اذك وتاحتمي(رجهأريدقتلاو) مارملاماة منيب اورلا نيباعج(ماهقتسالا لأى ذح لع)
 (هريسحو كلذ لئاقنم) ةلفغ وأ ةثحوىأ(ةثهدإكلذ مةوهناالارب# ا نمهرهاظ ىلع نوك ست مشب ) رجهأوأ) تاحتمب( رجه

 عوقولمهوملاهنايشغلوصخو (هعجوةدشو)هضرعىف(ملسو هيا ءىلاعت هللا لص لوسرلا لاح ن م)دهاشام مظعل ةبيهاهجج ون

 (مهىذلا) مالا لوهو ىأ( رمالاو )هيلا مكمحلا لست عمدي هلا وهتهعانتماو هلاشتماب(هياعهيق ىادخا ىذلا ماقملا لوهو ) هنايذه

 (شحفقلا مضلابرجهلا ىرحأو )سفن م4 مالكىىأ(هظفل لئاقلا اذهطبضن ل ىت> هيف باتكلاب) مهاىأ
 (ى رحم )نايذحلا حتفلاب 20110222222222 222222555 7757577ا77ببببجل

 ىأ تفي و مسا مذنب ادد ل ءايدعتلاو) ثهريغو ىغملا اك فا ا,يلعلط هنالءزمهلا نعي( ماهقنسالا فلآ ف ذح ىلع)

 (عجولاةدش) عضوم ىلاعت هللا لد هفاصتأ مدعب لعلإ ةيلقعاهفذح ىلعةني رقل اومدقناك زئاءاهريدق:واهفذحو( رجشأ)

 ىأ (هناال) ه-ضرع ماهفتسالاوةزمهلاب(رجهأوأ) ماهفتسا ريغب ( رجه ل ئاقلا لوق) هجوبو ( لمح ناوأ) هانعم مسوهيلع

 زوحنادقتعا) لثقلا هتغبي ماظءرعأ نم لهذت ةريحى أ (ةشهد) هنمتردصاكافتاباو رلا هده تت اذا هيف مهوتنالامع

 تفلاوأمضااب( رم هيلعأ| ىلص (لوسرلالاخ مده شام منع هويام هلغشت (ةريحو) ونور جهلوةىأ (كلذرأ ان نمإ)
 ىلع فاقشالا مها ا5) ل اوه و هيب ولى ٍِس وما هملأو(هعج وودش و)ل وع اع لهذي ؤهملع قش م مسوهيلع ىلاعت هللا

 ما اا رح ||| ىلح (مهىذلارمالا)لوه(و)هب رعأاميف هلموتل اذ ىأهيلع ىش ىأ (هيلعهيفىفاتخا ىذلا ماقملا
 (ىلاعتهللاو )هتياعر 5 || وهوالارعأهءاتكبها ]لاح ىفم_مياستاهنأف هناش ىف ب تكي نانمهىأ (هيفةراتكلاب) مو هيلع لاعتدثلا
 هن اجتسءنالاحا داكأ تا(ىد) الثمةئالذكارعثاكهبقاوعنمو هنم ىذخوأم ياء ئاعرفن"الاىلارهظر ل مظعرأ

 نبا أ 0 مما مدد (ىرع) ءافامضن( رجلا ىرحأ) هنأ ىلع هلوق لمحت( وأ) هلوةلديدرخ آ ىلا ىرحأوهظفل

 سانل كفي !راؤئأ هقي ة>درن لو هانعممزالىفاز ام لمعتساىأ( ع-جولاةدش) مهوناك لوالانيع:.الواهحت زوو

 كلم نودعباوناك م هتاف || هةينب فطال1[ةدايزونالجرلا تعوت كك عوبناك ثيد-هلا ىفدرواك ملسو هياعملاعتهّنلا ىل هنال
 مهاعدىأ (مهلحاك )نايذهلاىأمضلاب( رجلا هيلع زوجي هنادقدعا) لئاقلاىأ (هناال) هناوث ةرثكو
 ارذح(هةسارس ىلع) هلم تسمو مهتقفشل ملسو هيلعيلاعت هللا ىلصهياءفوذلا ىأ(قاقشالا) مهكرحو

 ةعاطوةدامعة-بارحلا

 روضحا نومنتغيو
 وخنو)ةعاسولو هيدينيب | ةجاحال اذه عذ(سانلا نمكمص ب هللاو) ةيلاحةلج( لوةيهللاو)و دعوأهوركمهببص» نأ نمهيلع
 هيلع مهتافثا نم(اذه | .ولعفام(اذ_هوحنو) علوم نظهو ب سحمان ا ليقاككلذإ .#بتعدمبتبحةدش نكس هل مهتسارحل
 ع ودو 6-0 اهحةفزو< وانو :مايوصتمءاملا مضو ماهقتسالا هزم( ارحهأ هيا ورىلءاماو) هلةجاحريغ نماسا رح ا

 ا 7 دحأهنالىراخبلا حي ىأ (حيمصلا ىفىلمتسملا قحسا ىنأة داو رىهو) رظنهيفو باوصلا هنا ليقو
 6 3 0 0 ثيدحىف)خاسنلا نم فيرحتهنارهاظلاو لوالاوهامنا فورعملاوهون.دملو ىملسلاة>سن ىو هناور

 1 0 000 رجلا فصول ىل(اذهنوكيد_فةريتقةءاورندإل منع ىلاعتدقا شر (سابعنبانعويبح:ئب

 دما ملفي حراري( || +. سس بواد( موصتب مملة ايعر) لج ياع لادا لس( مدس تف د
 بضنلا وهو ءالا منو || ل. درا” عروق بنكي نمل وعيا اعتق لص هلام شن ارت مهني موال نتستال
 نون نارك تر ىلاعن هيا ىلص لوسرىلع) طغالاو فالدخالا بحس ىأ(متالتخاب -ىأ) هربد_ةنو ردقم
 فطع (لوقا |نماركنمو) نوكسف مضد(ارجه)هروضح ىف ىأ (هيدي نيبو) ف التخاب ىلعّتم( ملسو

 كل ل ا 2. 11 02 جك طك فل 02 2 2 777277202702222 2 ع دع هم سس عم

 ماع
 رك رش اردصم

ك(ىلمثسملا ق>شأ ىف أه اور ىهو )رادهال |نماهساوأ
 م

 ىلاعت هللا ىدر سابع نبا نع)ديه_توهو( ريب>نباثيد_خىحيحصلا ىف)ىراخبلاةاورذحأ ةنك اسةإ وهمنيسف ةمومضم

 ائورب و(نيفلستغاىلااعجار)ار_جهأ هلوةىأ (اذ_هنوكيد_ةف) ىراخبلا خويشد>اديع_سنباىأ(ةبتفةياور نم4نع
 لوسر ىلع كالت, مدح ىأ١م-بيلعاراكمنا (مهضعب نم هقبطاذشو ل سو هيل عملاعت هللا ىل_صءد_:ع) يفلت ىلع
 (لوقلا نماركنمز)هو رحمت نا مكيلغ سحام ىأ (ارجه) هيدي نيب كما لاسحلاو ىأ ( هيدي نيبو لسو هيلع ىلاعت هللا ىلصهلا



 ماقمىف مالاكلا اذهل ؛مالسلاوةالصلا هيلعهبطا تغب اصلا نما دحأن أر وص ةيالو( قطنملا ف شح فلا ءاملا مصب رجألاو)
 ىأ(ثيدحمااذهىنعمىفءاملعلا ىفاتخا دقو)هاضّةةموهاو>هب ىاعتيام ل عودانبمو ثردحلا اذهاظاقلاب قاع اماذهو مالملا

 لاسةف)بابلا اذه هدساولضي نا مهنابفوصوملا (باتكلابهوثان نا مهءرعأ دعباوفلتخا شيكو ) مكل بتك أ اوماهث ردح

 ةيلاق (نئارقب) ىرخأ(اهتحابانم) وةرات ( ابدت نماهماحتا مهي ل_بوهيلعىلاعت هللا ىلص ىلا رعاوأ) ءاملعلا ضعب ىأ (مهضعد

 مم 2 ىأ(هعلفإ)اهباب رأاهكردي ةيلاحوأ

 نم ىأ(هنمنك مل

 ةباصعلا نمىأ (مهضعبل ماللاوةالصا |هيلعهلوق نئارق نهر هظدق) ناشلا
 ك1 ب م محام

 لوسرلاةمضح ىءايالو عيقباءماك.تلاىأ (قطنملافشحفلامذلاب رجفاو) هلوقي هحضو ريسقت
 (مهضعب لاقف) هذعد نولضيالامهيق بتكمل (باتكللابا ونان نامل ملسو هيلع اعت هللا ىلص )م رمأدعت ىلع أ( 0 لب مي ظ 0 ا ا رار و و حبوا 7 رمأى أ (ةمز_ه) هبناح اوقلّتخا في كو)ه.دارملاهانعم ف ىأ(ثيدسحلا اذهىفءاماعلا فاتخادقو) ملسوهياعىلاعت هسا ىلص

 رومأو ا مآ عج هنامد_ةئو سو هيلعيلاعتهّللا لص ىننلا ( رمأوأ) هلي وانو هنامب ىف نيةلتحْا صعب ىأ لأ" فر 1

 نء) اهبودنمىأ(ابدننم)اممباحيالا هدديرأامىأ(ابباحتام_هغي)هينامو عملا عج وهف || هنادعببالو (مهرايتخا
 ناك ناوهقايسنمةسحئاللانارقلابىأ(هوةنئارقب)فوذ#مهيففطاعلاواهحابمىأاهت>ابا || ىف ,هرمار وهل ناك
 نودب اهدحال نيعتيالو ةثالثلا ىفاعملاهذ_هنيب كرتشمرعالا نا ىلعاينب هاذه سدلو باجيألا هلصأ | ىرارشخاو مهتاحتما ماقم

 ( هلوق نئارقنمرهظدق هل ءافإ هءلوطنالف« يل عامو هيفام عملوصالا لهآ ضعبللوةوهامةني رق ع | كنتو) ١

 هيلعورمأى أ (هنا)رهظ ل _ءافو هومرهاظ نم( اومهقام)«:مهعمسنيح(مهضعبل) مالسلاهيلعأأ هيهفروصقل (كلذ
 هلاثتمانجيقاممصمامزعهبيلعمزع : مأ ىأ (ةمزعهنم) رمالاكلذ(ن كي مل) اوله هلوعب مالا كلانهام ٌةَممَمح كاردا

 كلذ ىأ (لاقف)

 مهتم صعب ضعبلا
 ىأ (هومهعم بسا)

 ىأ(مهضعب و) هوعجارو هيقاوقلطخا اذلوهيفاريخةرواث هوهف(مهرايتخا ىلا هدررعأ) و ه(لب)

 (هومهغتسالاقف) هيف فلاخن هىلعرك_:اههنفلاز والاب جاو هنظف(كلذ موفي ل )ةءاحصلا صعب

 ه1 لط (هنعفك ) مهنساميف(اوفاخااملذ) هرااعدارااسعلسو هيلعىلاءتدتلا ىلصدو ريختساىأ
 ىأواتلا اوءاملاب (نكي " ذا)هنم ماهقم_سالا بلط نءلئاقلا فك وأ ىءاوم ىلا مل سوهيلعىاعت

 وأ مسوهيلءىلاعت هللا ىف ص(ىأرامو) تصنلاو عفرلابلاممال اةبجاو( ةمزع) ةصتانىهوأدج وو  1 5ها 9 0 0 كا ٠ - 2 5-5 .٠ 5 0-3 :

 ىأرباوصنم)هوأراملوةخس قوديدشتلاو حّفلاز والو ىملا فيمتو مالالارمسكباساو فاكملا| 7 آ 8 م !

 (ءالؤهمت) هنعىلاعت هللا ىذ رهناقذا اوهوهنأ روذش نمو وقرعاللهك رث قه:عىلاعت هبا ّىص رار ع ' 1 : 7 2 5 1
 -. هان »م 5 -- . 90 : ٠ - 0 -4مار ءرعهمتسلا

 نكمل ذا) هرمأن-ه :
 هملآو هغجولاحىأ (لاحملا كى هفياكن نم) بو هيلع اعت هللا له( ىنلا ىلع)ارذحو (اقاشا)
 (ىنلانالاق)هنا هلد هش ((ك)ءالمالا (كلذ نه ةقشم هيل عل خد. نا) نههقافشا(وأ بامكلاءالما)
 هنابهملع عمدملأتو بعتلا نم هلع هتقفش ىف خب رصاذهف(عمجولا هيدّتشا) !سو هيلع عت هلا ىلص

 3 ا اني 0 - 2 - © ال ةمعزم ناكوأ

 | ها لم نك تنوفا ناك ودعا ينس لسوءلطملاتهقالع أ اىإ (ىرز :اهكرت
 | 110 يلدز عدول كك !ىنلا اعتقل لافذتو ندااتاخ وق نسرع ناب رشا || ىو ديكر لحلالو ىكر ) رعئشخليقو) مديدؤل تلك [مويلاىلاعت هللا لاف دقو نسدلا تاه هم نم رم أناس وم 0

 || نوعي ىأ(نولصحيف)اهةحاهنوفونالو(امعنو زجعيار ومأ ستكي نا) فاخوهنعيل اعت هللا نمو مهرثك أوأ ص
 ىلاعت هللا ىذر( رجىأر و) هنمه رمأامل(ةقلاخماب) مان الانمم_ماعويضيامىكأ(ج رحتاىف) 1 لاعتشا قاطو

 . تتماا ىأرباو _صنم)لسو
 دارأ اقاقشااما) رهظي همكحهجو ىلع( رع عانتمانوكي واولاف)ءاماعلا ىأ (ءالؤه مرج

 ناو) هةنحمو هتفلك ىأ (باةكلاءالما|لاحلا كالت ىف) لمحت ىأ (هفياكتنم) هيل ءافوخىأ (لسو هياعىلا عت هللا ص ىلا ىلع
 ىنلانا)رعىأ (لاقأك ) ةباتكللءالمالا(كلذنمةةثمهيلع) لمح ىأاننوهوأ ارك ل٠لوهةملاوأ ل عاقلا ةغيصب (لخدي
 ىأ(ارومأ ب تكي نارعىثليقو)انبتحهللا باتك انل باتك ءالما ف اكين ا ىن..نءالف( عجول هر دّتشسا لو هياعىلاعت هللا ىل ص

 رعىأ(ىأرو) ةقفاوملا رتب مث'الا ف نوعقين ىأ(ةفلاخخلابج رحل ىفنولصحيف)اببمايقلانعىأ(اسمءنو ز جعب )اماكحأ
 : ردقملاةلمحماىأ( رومالا كت ىفةمالاب) ىذرالاةخسن قو(قفوالان /



 ةاعارمدعد 00 مطغاو) ىعرشلامك-ال(تتصم انوكيةباوصلاتلطو)دار لاروهطىق لم اثلاىأ(ر اظنلا «-ودامتجالا ةغس)

 ةعب , رمشلا ىوربوةمالا هذه عرش ىأ (عرشلارقن رعمو-ءدقو) دحأو او رحأ ع ٌئئطخمللونارحأ بصصدالف (ارو>ام) ىرملاهعرش

 هلوق ىنءماذهو ىمعن خي اع معأو( كن ند ماكس تن 17 امويلا لاةىلاعتهنلاناوإ ماعدت وهدعاوقخ وسرت (ةلا سسانو)

 2 مالسلاوهال_صلاهيلع هلوةاضدأ لعوىأ ( هلوةو)انب رباك اند سح

 ةعل املا صوضنلا نم مهطابنتسا ومهداجت+ابهيفن وعسوتبامىأ (دارتجالا ةعس)+ هاب امكدارا

 هطغا رسانو رقم ادا رظنامم طابو سالاديرب ىتلا تامد ملا دهتحنمرظن :ىأ( رظنلا م>و)

 (ةيجيتعلا) دلقا (نوكيف)اهعناوموا#تأي تق صوضتلاو: .ادالا_قرظنلاب( باوبصلاتالحا

 قسحلاهتباصاومداوتجارحأن ارحأ هل:لوالااماابامم (ار وج" ام) ىعرمشلا مكن ىف ( ئطخملا)د_.ةحما
 !ههنمدعتاو ثدصالا نأ ل حان اذهو قحلاو باوصل|باط ىقهدهج هلذمل هم ىاثل او

 هياطوديق لع ر دا ا طولا اأو لوصالا بت ىف نم ايا ضرع سدل سدص مدت لك نايل وقلاو

 ل اوصالا ب 5 ىفهليصقتو يب ا ىلع هله نمناكاذ اهداهت-| ىف هيلع ماالدنكل هثطخىلعال قال

 أهتدب وم همفاه ررق 5و هيلعىلاعتهنلا ىلصونا ىأ(ةعب رسل أر رقت ) هنعىلاعت هللا ىذ ذر( رمل عدقو)

 ايدك ىشامواهدعاوق ماكحأ ىأ( هللا سدس أ دو )هيل ن 5 وجات اماشدش ةلرغم 7 اوهضرم لمق

 رضاحما تقولاهيدارسملا(م مدل ناموس آىف(لاقلالانا) ء(و)ئثاهتملهجع ل ىتلاةمكحما

 هه همي د هيل ان رو امدعاماث دس كلذ لذ سا دمكات لك ( مل وهماعىلاعت هللا ىلصورع رخآى

 هذهوامل ىلا عت هنلاماده ةمكسحتهتباتكدنأأم ءلرتاذلق هطابذتساقرطامهد_ثرب!وانمضوأ اح ص

 ىذدر رعب _توهيلعىلاعتهلل دا ىصاهأر ةالوريكالا حم ىف ةف رعب |اهتليلوأ ةعجم وب تلزن هن , الا

 مل_سو هيلع ىلاعتهنلا ىلص(ه اوقزاضيأرع لع ) د)ىرلارءاضقت :اىلع لدي مامتلا نالدنع ىلاعت هلا

 قالخالام راكم نمهيفاموه.اد" اببداتلاوهيهاونوهرماوأ ل اة ةماب(هّللا ب اةكب)ك سمتلاب (ميصوأ)
 هند . نايشأ هش دق ككل يعم ارا مرتم ةنك اسامهالوأ نيش قو نيف انئمونيعلا ارمسكي (قرتعو)

 حيت ثيدحاذ_هوسلطملاد بغى ومشاهى ٠ نمداكرْلا مييلعم رف نيذلا سو هيلع ىلاعت هللا ىلَص

 ىنالاقتامهنادلاممظعت قاناك نيلقت هيفأ ههأوسو مو للا هللا صا ممطخ ةمطخ ىف ملسممأ اور

 سصخأل-> رلاةرتعةياهملا قو ضو ىلعاد رب ىداقرتغي نا ىتذب لهأو هللا باتك نياقثلا كيف كرات
 ىذ ذرىلءدالوأ مهون 0 رقالاهثب لهأ ليق 7 تلطاادبع و ملسو هيلعىلاعت هللا ىلص هنرع رغعوهب راقأ

 19 رت نيذلاهتسب لهأ مهمارو هثملاو سد ردن منوع :الاونو رقالا هترتع ل يقو هنعىلاعت هلا

 كيقذ روشو هيفدئافاللسو هيلعىلاعت هللا ىلص ىذل هن ماامذا ىغتشياذهنأن ملءقامو ىبتنا ءاك لا

 ىلاعت(هللاب امك اندسح ]هتعىلاعتهللا ىذ ذر( رول أوةو) هبت ةةمماعأاما* ئدد نسل ىقثال ريسغو

 )ب باتكلارعأ فرعوأ لسو هيلع ىلا عتهّلاىلص ىنلا عزان أ (هعزانن 0006 هتيافكما

 اةداباتكم ةستك نغكا وناينا 1 .وهءلعىلاعت هلا ىلص (هّللال وسر رمأ ىلع) هنعىلاعت هللا ىذ ررعنم

 (ليقدتو) اذهب عفر ال جات 2 هزمشو رمعل نيشهيف سدلو ىفا سام قى افا دج قايسأا ن نماذهدعشما

 (رعىثخ)اقاهناهميلس يدق لع تو هن اعلا ناجم لرد نر 2

 هسماق قف نم ل وصون *( و)م-هفافن ى ىدر ط نم موصو ىأ(نيةفانملا ف رطن) نمهنعهللا ىذ 12

 ١ ولوقسي نا ناودولخا ىف باتكلا) بدسىأ(كلذ ىف سنك ازد وملاك هلهأو مالسالا ىلعمدقحل( ض م

 امبىأ (ىلاعتهّللاب اتكب ئيصوأ)
 هداقتعاب قلع امهيق

 ةقرعموهيهاونوهرعاوأب و
 أنما رثثأم وهمارحو هلالح

 (قرتعو) هداهتجا ىلع
 ةءاورفاكىدبلهأىأ ||.

 3 هن ىراقأ هدا ردمللاو

 نم هدي ل_هأو هنريشع
 ل_هقوهثي رذوهداوزا
 حسبت نمد رمل دارملا

 ٠ رعسس نه راث اوه رابخا

 لاق هناك هتريسو ٠
 ةنسلاو باتكلابكيصوأ ||"

 ةرتعلا صيصخت لعلو
 ةدهاشمىلابرقأمهنال
 ول لاو ةولحلا ىف هلاعذأ
 لوالارت_غتلا ىلعامأو
 نمدخ 2 :ةنسلابلمعلاف 9

 هلوقل اضيأ باثكلا
 لوترلاك انآ اموىلاعت
 هع مامام هوهول->5

 لق ىلاعت هلوقواوبتناف
 هليأ نو-بحت منك نا

 عطي نم هلوقو نوع اف
 هللا عاطأ دة لوسرلا

 لوةم[دتبم( رعلوقو) |
 ىأ(هللاباتكانح) [[/

 نمىلعد 2( هريخا فاك

 رمأ قهسفلاخ ىأ(هعزان

 نارعمارامىلعراتكلا
 ماقيقناوضلا ديكر || 3

 بالا اذهىف لة مهنمرو هالهنا (ملسوهيلعىلاعت هللا ىلص هزي لوسرىلع) باطلا نبا نمىأ (هئمادرال) ناطلا لصق

 (بتك ال١ دس>ود_ة>واددرتو كل ثىأ (ضرم4- ءاقفنهو) مهلصوتىأ (نيقئاسنا ا قرطترعىثخ ليقدقو)

 نا) هم «هعذ , مثلا ةرجحمايفىأ(ةولخحتا ىف) بر.ةكسملا ىأ (با' كلا كلذ ىفةخست قو (كلذ) تكامل _جالوأ ب تك نيحىأ

 ١ وةاكت ,ىأ(ارلوقتي



 ةفالالاب(ةيصولاةضخارلاءاسداكإ)ةلالطلا ىف ةكم نما مسن ادّقع نمهارتفاهلطابلا(د واقالا) باتكدلا كلذ لج ىف ىأ(كلذ ف)
 كلانهام ىلعانل عال_طاالا# (كلذريغو) هبىدوملارمالابم قي ملذاهسفن ىلع ف لبةبادصلا رباك !ىفاحدقههجوهللا مرك ىلغل

 ةخبن قو عّفذ نوكسفمثب( ةروشملا قب رطىلعمل_بوهيلعىلاعت هللا لص ىلا نمناك) اومله م هلوقىأ (هناليقو)

 (نوقفتي له)رايتخالا ن حمه مرهظيل نا>تمالاىأ (رابتءالاو) ةرواشملا ىأ اذهعصبالل_قووواو نوكسوهيناث ُمْضن

 نوكينادعسالومهك رثئكوربو (هكرئاوةلثخااملف) هكرتم5 325 هم

 ارسفو لوقلا فاك:لوقتل ا ىن-هملصأو هلهيةسدلام مهدانساياورذاك» نا ىأ( لد 000 100 نال

 اولوادي نا ىذنهناوأ هنولو ةياملاري_ةدقت لي وافالا عمج و لب واقالا ضءبانيلع لوقتولوىلاعت هلوقركذأأأ حوا نامنلاو تاتكلا
 هللا ىل_ص ىذلاناىأ(ةيصولا ةطذارلا»اعداك) ةقدانزلا صعب نم عقواك هلطاتالي واشب هيقبتكي|م ماكحأ ّق 20

 لاقيه تسلا ضعي اوال ى مولا تست وموجود كفل ىمرأ )سولف | ورع لو نادال
 دارأىذلا بانكلانااوءدادقوملبوهياعىللاعت هللا ىلص هلا لو ءترىلعةضفارلا ءارتقا م( كلذريغو) امتلف ناستلاة دارا

 اوهسوهيلع ممم نت ذكوهورع هئم :ماذإق ىلعةفالخةيصولا هيفناكهتباتك لسوهيلعدتلا ىلصىتلا||| . 2
 . 1 ا 3 : 11 ةنيدا نمو رع مالك نمنيين
 مهرك ذلوطي قرف مهو كلذربغ لل .ةواهول صفر ومال ىلءنب ديز مهضفرل ٌكرْتلا وهو ضفرلا نمةضفار ماقم ىف مهما هعبت

 رييختلاو(ةروثملا قو رطىلعإ) رمأ لو هيلع هللاىلص( ىلا نمناك)هرعأى أ (هنا) ههيجوت ىف(لقو)
 ىفةب ودم ةنرب واولا نوكسو ني ثلا مضو ملا حاشب ةرو هشملاو هنقلا عز و دال بادحا رمأال مهموم ةلابديطت
 اهحرشىف هانلصفامك+_د:ماطخاط+هناةردلا قف ىرب رمل لوقو واولا عاذو نيشلا ن وكس زو و حصفالا

 له) رظنيل(و)باالاالرعيختلا ىأ(رايةخالاو)هتينثجا اذا ل_سعلا ترش نمر وشما ىأىهو

 لإك نمدءاغؤونايعلا
 ناقيالا لاجو نابالا
 لزانم ن-< ناقثالاو

 دارأام كرت ناسحالا
 (هك رثزا وع راثث وهيث(اوقلتخااملف) هيلع(ن وةهس مأ)ت تك نادا رأآىذلارعالا (كلذ ىلع نوةلمد مهر روهظلال ع هتباتك

 ىلص ىنل انا) ُث را ىنعمف مى رخأةفئاط تل اقو) هنمدبإل ارمأ ىلا وطرغوا وصعمهئاالممع فكو ةفءاطتل اتو)الصغم

 هأ ود م مباحاق هنعهن وسكت اغومهملا دهعل ناوولاسا وناك ىأ (هنمبلطاس لامي ناك مسوهياعىلاعت هللا (ثد دحنا ىنعم نا ىرخأ

 ضءبه_:م)هباط ىأ (هاضقا لب )هيفدتقلا ذم ىغبني اللاعب ىد>( هن رمالابأدتب اهنأال)» :رخ [ىلااوهاه لع 1 ذلانا)ر وك ّذلا

 رم_هكهملط ن مرعي-غىأ(مهريذكلذهركو)هنمهوبةراموأ(مهتبغر باحاف)هدنعناكن ث( هدأ | ني نومي < ىلاعتنا
 اقتباس( اهانركذ ىتلا لاعال) «-:مةةفشه_طرع ىف ل_سوهيلعىلاعت هللا ىل_ص إعمل هذعىلاعن هينا ىذر (باثكلا 1 نا

 روك ذملا ب اّثكلا ةصةىأ(ةصقلاهذه ل ثمىف) لب واثلااذهةحص ىلع ىأل و «جمالءانبلاب(لدّتساو) 7 ارا ةلطن نزع
 ههد وهللامرك بلاط ىلأ نب( ىلعل) ئراخبلا اور ثي د ىف هسنعىل عت هللا ىذر(سابعلا لوقي)

 ةفالذملا ىأ(رمالا ناك ن اف) دعب ةفالخلا نع هلابسن سو هيلعىل عت هللا ىلص (هللالوسرولانب قلطنا) لاقلا نادي (هنمبلط
 هناالإ لاحلا ناسلب وأ

 هملطن انربغل ناك ناودحا هيث زان. الق هانملع تدبلا ل هأ انيق -..و4لعىل اعت هلأ ىل_صودعب 4 9

 0 0 ىذر ىلعةهاركو) هجرثإو 0
 نءج رخايلع ناهيقواد:مىراخملاهاو ر(ثيدحما) لثساالو ىلطناالىأ(لءفأالهشاو) سايعلا 8 0 :
 ح-.صأ ف يك ساّدعلا هللاةقهيف ىفوث ىذلا ضرع ىف_سوهسيلع ىلاعت هللا لص هلال وسر دنع 1 2 : 5
 ثالثدهب تنأ هلاقومدبذ_نافاثرا.هللادم < عمبصأ لاقف لبو هيلعىلامتدتاوصهتالوسرأ| < 1 0

 توملاد_:ءبلطملاد_دعئنبهوجو فر_ءالفاواذ_هه-ضرم ىنايفوةمءارأهللاو ىفاواصعلا دبع (موي غر باحاو) ابحاو

 0 ا مرو واس كسار
 ىأ لغافلاةغيص»ةخسن ىفولوهحلاةغيصن(لدتساوإاطقاستاضراعتاملفمهتمكحتضتقاامدريغور عن ء(اهانرك ذىتلا
 رشعموأ ثدبلا لهأ ( اني قلطن |امهنعىل اعت هللا ىضر ىلع سامعلا لوقب )ةصقلا ىلعةلمةكملا (ةصقلا هذ هل ثمىف) لثاقلا لدتسا
 ىأ (رالا ناك نارلسو هيلعىلاعتهللا ص هّللالو هرىلا) س: رقىف ةفالل نادرود قوس رق :رئاس نم لضفأ مه نيذلا مشاه ىنب
 لءفأالهلاو) همعل(هلوقو) سادعلا هع نملوقلا (اذهيلعةهاركو) دحا هيفانع زانيالو(هانماع)اصوصخ(اذيف) دعب ةفالخمارمأ
 ىراخبلا فام (ثيددحملا



 هيفانائذلاناىأ( ريمي كاناىذلاناف) فوك رئاىأ(قوعدهلوةب) ل علدشساو لاقت ي> ىكدلاب درغاو مل (لدتساو)

 (ىكرتو)ةءاتك الب (مالالاسران هلهيلا ىنوءدتأام قدأو ربخ ىو لا ىلاهجوتلاو ىقعلا ىلعلابقالاو امندلا نءضصارعالا نم

 © ملف نما“ ةعامهيفمةلخأامع رذاهعمىأ( (هللاباتكو )كانا ىكرثن هريخوىأ

 ١ رع الا. حم ناك هنا ن هرك ذاملا ضل دمسا( ولهد_هدسانللانيطعأ انيق ناك ولوهلشتساالدقلاو

 آَ ه6 هس ا طوتم د ا اذهىف لبو هياعىلاعت هنلاىلص( هلوقب)هرمأءوفلاخف

 (رممالالاسرا نم ربح هيقانا ىذلا ىأ) نم ريخ هكرت نأ لةد1 باو هيؤارعأ ناك ولهناقباتكلا ستاك
 لن مان نا نمو ةيدصولاب اتك ككرتوأىل ىرتىأ(كرت) مريخ( و) هك رثوهلامهاىأ
 اوةاتدتنأك انما | ك,نيمحاصم ىأ ه عملو عقم بصنلاب (هللاباّدك و)

 هياعىلاعت هللا ىل_صدهدا مناك هنا ل ة5دقوهي ةمعزاش نا اولثقتو مهالاز لق نك اوكلمتةهيف

 ( ملط ف وعدن + لع زواجك #اوةيطرشن ا( ىفوعدت ناو)+ ريلعةق ةشا ذه ةراتك سو

 (ركذو)اه>ةفزو< وكاري_وهفىأرت_ةمباوحلاو عةيجافدومتبلط ىذلا ب اثكءلاةراثك نمىأ
 ةقيلخن واكد ع نم نمدعن ىأ (كلذ نبعتو هذعب ةفالخلا رمأ 4(هثب انك بط ىذلا نا) لو «لاءاناب

 هبارسقمدروهناو ضقأو رلا ىلعدرلا ب اتك ىف ةّدميت نبا هلاقاك با وصلاوهاذ_هنامل- ءاو »+ هدعب

 ءلاخأو وةلابأىل عدا ةشئاغا تو هحيلعلاعتَديا لص اوقق راك نيد حضلا قىورملاة يللا
 لوالاو هضرمىقه.هيلا وأو أ هضرعلبقهيهيلا جوأ امجاو ارمأ نوك»ّنا نمول تال هنالهريغزو الو
 ناككسلط رع نمهغان ناك ولىاثلا وراح ريغ :وهودة-احماتق ونعناينلا اريخان هيقنالعصدال

 َكاَعتدَهأ وضر ةقئاغك ةريس مل ذو هملعمنال هل وام هنغ اعتماد زعلان وذل
 ةرصاقلا سوةنلا صعد هزمت زامشا| أع رورعود- عد رك ذلدرك ذوأو ةياحصلارابك نماهريغو|مع

 ل_صقلااذهه :متخاذلف هلدج واللوقلا| ذه ىوسأمو ىلوأ هبايح قهءاقخا ناوهز>:مهنلانا[غدقو

 اضدأ هلهد والدم ءبهنابلوقل اوهيقدركذرركو

 هس وبار اكوا 1اهنارا لس ةمضعن مدررقأممف ىرخأ 4 ههمشر "ذى ه(ل_صفإو

 هققي رطنمفنضملاهاوروهر رفامقئاوباسئهديج ونىأمل_بمداورىذلا (هثيدحهج وافليقناف)
 (هيلعقءارقب ثمل دوب أ هيقفلا هان دحىذلا) همدقىذلا ثددحال لد 'امملا ىأماضيأ)ادثم

 لاق(ىدوللاد_جأ وأم د>) لاقى مراقلار ةاعلادمعانت دح)لاف(ى ريطلا ىلع وبأان# :دح) لاق

 تحاص( جادا نب بمانُ دح)لاقمولكدنسلا ذهلاجر ناب مدع ” (نايق- نب مهاربأ انددح)

 دقوىريقااوه(ديع_سنعث ولات دحإ لاو اهم ل :مديه-تن (ةيدشقادندح) لافر وهتشملا ميحسا

 نب اوهوةلمهمداصو نود 100 رصغلا لو مهلاسن ع) مهن[ كن أسنك همسضأ (ديع_ىلأنبا)مد-ق 2

 الحرلا امس فتح 1 ردنلاوبذةعاجةبسنةعب راللاع كلا باد أ ها ىورى رصخلا هلأ دم ع

 بيكرتلااد- هىلعوذري ؛ رهىنأىلعمالكلام ل (لوقيهنعملا هذ هللا ىدرةرد رهابأ تعمسلاه)

 ىقاضاهيفرصحلا( رشبد- ماسلا مهللالوقي انرال لعشل ار ا ءلاةهد نم

 ضصراوعلان نمم- ماعأر ا رطن ىذلا رشدلالاوحأ س دج نهالاىلاو >|تسل ىأ ىناعدا

 ىلاماكتلان ءلدعو( رالف ضع )طلال انايخل اح ضغا) وهفاممأرب سلو رشلا

 سبب 2-7

 انآ لافاني هاص وأن ريسغ 5 5 ناك نا وكلذانملغان قناكن افهدعد رمال !اذهنميفوهلّمسن هيلااثب بهذا

 لاعتفا(تْذَدتا ىناو) ىأر ىلع تاتا هيف هزل لسوهيلعىلاسعت هثلا ىلصهنماعضاوت هم.ءارك ذيةييغلا

 لادلا عقب( ىنوعدت ناو)

 ىلع فطعى كدلا لاق

 هنارهاظلاو ىنوءد

 ىأ مك رث ىلع فطع

 (متيلطام) ىلىكرتناو
 معيلط ىذلا نم ىورب و
 اناتكمكل ىتباتك نم ىنم

 ) _ذو) اذ_هاضرأريخ

 (تاطىذلانا) ىو رىأ

 (هتباتك)بول-طملا ىأ

 ىأ) هلو ونا ريسسخ

 ىلعي وصخم (ةفالخلا

 اذكو (هدعد) ةيلوعفملا

 ئأ(كلذنءيعتو) هلوق

 ةخ+سن ىثو ةذال_كارعأ
 ةءاضالا.ةنالذلا مادا" َ

 لد ة د «انك مل ىو

 0 دو ةرم ىيذهيأنك

 نييعتا ذكو نا مسااهنا
 اريلع فطعلاب

 الية نافل صفذ)#

 ىذلااض»:أهثيدح هحو

 د_#وبأ هيقفلا انت دح

 حتفوءاخملا مب( ىنشخحلا
 قءارقب)مجعمل نشا

 ىريطلا ىلءوبأ 5 هيلع

 (ىسرافلار ةاغلا دمعانت

 دجأوأانث) ءارلا رسب

 ميجا مضن (ىدولحا
 نبم-هارباانث) ماللاو

 نبل سمان نايك سس

 (ةبتقانت) ُحء .حصلا

 ى | اةلمهملاداصلاو نوغلاب (نبب د رصخأ اىلوملاسنع) ىرعةماوه(ديعس لأن ياديعش نع) دعسنب اوهو( ثيلانث) ديعسنباىأ

 (دتاسنا لوب سوي اهل اعت هنا لدتا لور تعمد لوةسنع ل اعناشا دلتا رهابأت عمشلاف) ىرصنلا هللاد ب ءنبا

 تزال ق ىلا 90 اوسنم فال هللهمض ناك ناو( مشدل ضعي اكسضغإ رشب)اد#نإةذسنف 1



 (هثيذآ نمومااف) ل ذههءافولا كلثافادب أ ىأ (هينفلذق نا)ءاشناءادبانوكي ناوارابخا نوكم ٠ نالمت<(اذهعلد-ةه

 '(هلنبسوأ) ىذالا٠ نهمعونب

 (ةراقك هل)' هروك دما

 ةمادنلاقؤ م ةباليكهش ذل

 كيلا اهبهيرقت ةيرقو)

 ةيرقىأ (ةمايقلا موب
 (ةباورةؤو) ةناكموةبثر
 هنح رصأك سنن عىأ
 نمىجني ناكف ىلحا

 لوة.نا ةعانصلا ةهح

 اهياف) سنالهءاور قو
 ) وعدهيلعت ,وعددحأ

 هءاورفو)هرخآىلاىأ
 هانرعبلا عار ( سل
 قحةسمىأ (لهاب الإ
 نملجراميافهءاود فو)
 ىأ (هتيدس لا

 قالب (هتشلوازعتمتت
 ىناكمنع هندرط وأ
 هس رضىأ (هندلج وأ)

 هلاهاعجاف)هريغو دلجتأب
 نم ةراهط ىأ (هاكز

 هتشعمق ةك ر وأ هنثكس

 ةل-دكوو ىأ (ةالصو)

 امماشني(ةجرو)همرقل
 ىلع ىأ(فيكو)ةمعن
 نعلينأعصن) لاحىأ
 هيلعيلاعت هبا ىلص ىلا

 نءدلا ق>ة سال نمو سو
 تس دوزادصق وادعىأ

 انف ١ قمل ن نه

 وهال مدان و

 كلذ لملعب وأدلجلا
 هو تضغلا دنع
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 برلاةبانعب (مو_دعم

 مالسلاوةالصلاهيلعهلوقنا كر دصىلاعت هل حرش لءافءلك) رك ةىذلا( اذهنغ)

 ملسو هياعىلاعت هللا ىل_صهنا ىنعب(ادهعكدنعإة يب رعلا ىف نيمتاك ةءاصأالتلدمم انة ذخالا نم[

اوأةيدذالا كلت ىأ( اهاعجاف)ىرمابوأىد_بهتبرض ىأ( هيدلج وأ ) ىنفاسأي ”م5
 زومال 

 ا داعبملا فاختالك ناو ىدهعزاختاب ىنتدعوك ناو ىنعب(هينفاذت نأ)هنبوهتنباميفادهعهّللادهاع

 ىذلاد_يعلارتسف مث هتباجالابقرتمهناحانعذذاةمهنانايبل ملكتلا ةنيغلا نمتاغتلا تذدتا هلوق فو
 1 هناقماضتقارب زعوددك هل قحة سهوهو هيذو أم ثءعمتلعت ىأ (ه هس ذآ ٠ نمؤماميف) هلوقبهدهع

 (هيداج وأهتنبسوأ) ىنذالإك ةيذالا ق>ةالاد_- أ ىذ زال يع اخ ىلإ نيوميلءهقلا لص
 ١ هنأ (اهاعجاف) وانماعلا ىلع فطعبال صال نالر 1 ذامريغد اهصرص 2 جم 2 .ةهيذالا زج نما ذه

 هيكود ونذلدرف رع مىأ (هلةراقك' ٠ط رشأا ىعماممضتلا أب او> ىقءاقلاو تاروك ذملا راصعأب

 ساند الا ءامسابةقحا مةغلابمةةيسص وهو هسفت : ا الهنم هر ل صاسد هدول :اةمق هلعقامناىلاو :راثإ

 نءورنمىلاعت هنالك د: ءةلرتماهبهعقرتاباو: ”اهبهبنثت ىأ(كيلا| 1 , رقث) هلي ر قمتلعفىأ (ةيرقو)

 دابعلا ب سأ# ولام الا ضرغنني-ح (ةئايقلامون) ون) ماسالا ةف صن مهنالذاكملابرقلاوةهحلا

 ىف(ةوءد«يلعتوعد)عفرز 9 وود د رعأم و را (دحاهباف)ثي ذ ءاادماع 5 (هبا و دفو)

 رخام د ,د>-وهأسكاو ه هرد رهىنأثد د->نم سلا ذه نال رظنهيفو ىتقملا ف لاقهيلعتمضغل الاح

 ىف ةةيهقايسسنا ى:-هددوحنوسن أةباورفولو#ي نإ رهاظلا ىذتَةؤهنعملاعت هنا ىذر سنان ع

 | .هريكشتو هنأو رلاوذ دو لهسه- مةرعالات لق ب كلذك سلو رع ىتلاوري رهىأ باور نم نأ

 وءدملاىأ(سدا او) ىزخأ (هءاور ىفو) هلافا هجوالقرهاظ :وهوانتموادنساهلمقالاهّتغل اخ ىذتقي
 ىلاعت هللا ىل_دهنال لك_كملاوهاذهو يدا اا فو يدجما (للاسملا روك ذملا او هيلع

 نملح راسباف) ىئ رخأ(هنا ورقو)هبيجونىتاو_سوهقحتس والاد_>االعق لعقيال !_سوهياع

 : داعبالاودرطل|اهانعمل_صاوش وةنوالا .ةوعدهيلع توعدىأ (ه هتنعل وأ)هتمتشو (هكدب سنيملسملا

 ناهس لقدداو 2 وأد ونذنمةراهطىأ(: َك 0 هلتار وك ذ 2- ملا ىأ(اهاعجاف هندلج وأ) اعلطم

 ةالصلا .ةتوأريسُمت ف طع(ةجروةالصو) رك ذاملتريعسافءامنلاوهراهطلا ىنععن وكمت ةاكزلا

 ا  مةجرو مم رنمتاواصم ماعكثاوأ ىلاعت هلوةريسقت ىف ل_صقموهوارباغ# قةفأرلاو فعلا

 أ | هللا بص ىلا نعل نا) 51 أ ماهغتسالا زود و( عصب فيكو) هلو. لاو ؟بلاوةهمشلاه+ ونيد

 قة سلال نماسد سا وزهنءهلث مر ود_صعصن لاحىأ ىلءذ (نءللا ق-ةسالنم وهيلعىلاعت

 اهحتفوواولان و كس (وأ)هلوق و(دلجلاق-ةسالز مداد *و)ل_هاباس دل هيأ ورق 5 هإ اوقل(بسلا

 هلبأ ىلص( وهو )هبضغ لاح ىفىأ (يبظغلادنع) روك ذملا رمالا (كلذ لشملعقب) ماهغتسالاة زمهو

 مل_ءاف) هلا او>أ ع يج ف(هلك اذ_هنم)ةيلاحةل- ا ومدقتإك هلا اوحأع يجف( موصعم) ملسوهيلع

 دن هئاعدةل_لاو [هةرععمر ون وو هيقنامم بدار ل حدس كسلا ١

 سدل]) م 1 .ذ(الوأ) تاباورلا ضعب ىف( سو هيلع هللا لص هاوق نا اذهىف حلا فرعتل ةطرعم

 هةية ا (همأ طان) وهاك ملع ف ىأ(ب رانك دنع ىأ)هنهلعقالاقحةسمل ىأ (لهارا
 لوالاانهدا رااوهمكح ىعكو رانوهملع ى_هعةرات نوكتنآرقلا قهللادتعو هريغىلع ىقكىتلا

 )ا ' ةاكلا ل هزم دق هنمأنبب مس وهيلعهللا لص (همكح ناف) ىواض هلا ىذداقلا ىثاوحىف هانسنأك

 هنمدسقب : م رهاظلاب م اهنا َّن مهسو هياع ىلا عت هللا ىلص (لاقأك) انلاغ لاحت نمأ| -7

 ةمكحالو)
 سبل هيلعهنعدرو اميث(لاقأك) هلاحنم( رهال 7 السلاوةالصلا هيلعممكح نافهرمأن طابؤ برا, ك دنع ىأل هابال سلالوأ
 7 هر |ىلوتيىلاعت هئلاورهاننلابكحن نحت مالسلاو هدالصلا



 ءداتصل اهبلع ْمْح) هل ىهتمأ هب ىدشقتل هن تاباغ تانج ومىلعد راهتناكانءاهماكحأ نأ 0 ء(اهانرك د اةمكحالو)

 زاوجنم(هاضتقااع) رخاوأ ردصملا ةغي_هد (هنعل وأ) همست ىأ ( همسه دأوأ هدلح) ماقملا ارقزمهل رهظاميث(مالسلا :

 هالصلاهيلعاعدمث) هرهاط لاحد نعةخ_سنىفوةيؤرظلا ىلعسصنلاب وأ هاض:ةاللعافهنا ىلع عف رلاب )م رهاظ لاحءدنع) كلذ

 هقصوىلا) مهتماعل هتمعنةداراومهتصاخل هةةأرةدش ىأ (نينمولإ هجر و هتفأرو هنمأ ىلع هتققشا) ماهبالا هدن وىلع(مالس و

 ىقىأ(هتوعدهلعاعداميفىلاعت هللا لمعت َنا)هزارتحالو ىأ(هرذحو ) محر فو رنينمؤناابىلاءتو هنا حبس هلو ىف ىأ ( اهبهنلا
 اعداملدب ىأ هلاعد مث قبسام.قهلوقب ىلعتم( لعحنا) هلوقو لقت لوعفما منا ىلع هنوعدهيلعاعد نميفةخسن ىفوهيلعهنوعد
 هيلع( هلوق ىنعموهف) هدا ةلصاحو م4 هبل ١ ةلصاووهيلع ةلزان(ةجر هلهزعل 5) هيلعىأ(هئاعدلءحناهيلع)

 1111 ب777 7 بيري ب7ب7ب7ش5ُُلُ 1 1 وول
 0 0 هتمأ نكويلهبكحو رمالا سفن امهبيلا وأول اوهتمأ هءىدت قتلنا نم(اهانركذ ىتل !ةمكحلال 5(

 هئاعدفدر واذلو(لهاب وأهيسييدأو مدل ) رهاظلا ىضتقمإ_توهيلعلاعبهنلا لص( مست ) دعب هماك اق سانع

 ندا نم لاك ىذلا(٠ رهاطلاح)هملعىفوأ» ر طخ وعام دمعاستايزد رط وأةنعللابهياعاعد ىأ (هنعل

 انوشتعل ف لك ىلءهللاةفعلكر فاكر يغوأ ناكارثاك نيعمربغناك نه ىلعز وام ااعرشش نعللابءاعدلا وهريغلو هلرهظ

 قلعت ةالتص نم ثئلص انوعلمن وكيالثهلتننا زا وح وك الفالوأ ناكا راك نيعم ىلءاماو ه رغك ىلءتام نعم ىلءوأ ملاظلا

 ىلو تنأ تيلَص نم || نير اكل اريغىلعولو ل سو هيلعىلاعت هللا ىلص ىنللازئاح ناك هنا ىليقهناالا هللا ةجر نءادورطمىأ
 هنأال): رخآالاوايئدلا ىف || هلعجامهللا هلوقب هيلعاعد نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص(مءاعدمت) خوسنموأهصئاصخ نماماوهق
 (مالسلاو ةالصلا هيلع || فؤورزم-:هونلاب ىلاعت هلوةب(اهبهللاهقصو ىتلا نم: مؤاإ هتجر وهتفأر وهتمأ ىلع هتةقشل) هلرافك
 هئعبي ىأآب ضغلا لمح || (لبةثينا) هفوخى أ هتقفش ىلع فطعرجلاب(هرذ_حو)هوحنو نيملاعلل ةجرالا كاناسرأ امو محر
 ديدششب (هزفتس و) || <يلع(هءاعد)اعدل اوعقموههللا ( لعك نا) لا لعجا مهالا هلوقب ( هتوعدهيلعاعد نم ف)ىلاعت هللا

 هقحتسسل وىأىازلا ىأ (الهأ) هللا عىل هيلعوعاملاىأ/ا سأ هلو5 ىعم وهف )4 -يلعاعد نم (ةج ر ه]هنعل 8

 ىأ هير شنلا ىذتقعمتل( بضغلا هلم ) ل_سوهيلعملاعتهللا ىلص (هنأال) هيلع هراعداملاةحتسم
 هع همست هك رح ىأ هقلاخو هللا ىدعن# ردصأ !قيضوىلقلاىأ( رحضصلاو درهم سا و) هثعس وهوعد

 نيتحتفب( رجضلا)
 مد عوردصلا قص

 لثم لعغينال) ريصلا أ يد هقحتسان او نطابلا ىف(هقحتسبالنء) هتوخاو بسلا ن مءاعدلا ( اذهل _:ملعم٠نال)
 نمركذىذلا (اذه أ هعنماللوبقممقتس(خيص) وهو ثيدحلاهبرسف( ىنعماذهو) كلذ هنمردص (مسمنم) رهاظلا
 مكاوبرضلاونعللا || يضغلانارشدلابضغ«بضغأ)ثيدحلا اذه (لسوهيلعمللاىلص هلوقنممهغيالو) ْئش
 ىأناةخسنفو (نك) || نوكي نآز و لبا هلثم نعهزنم سو هيلع ىلا عت هللا ىلصوهذا (هلعف بحالامىلع) هئعب و (هلج
 هقدعسالن ملجال أ .نآ كثي _اقدر وك (هبسوأهنءاب هتبقاعم ىلعهلج) ىذلاوهّنل(بضغلانا اذ-ه) هلوق(ددارملا
 00 باو باد( وأ)هللمقتن .ةىلاعت هللا ةمرحكبتنتن االا طقهسفنل معْمنام سو هيل عىل اعت هللا ىل_ص
 3 - (زو ولم-:كامناك ) واولاصناوخسنىفو هيلعهبقاعىذلابنذلاىأ (هنا) وهرخآ
 مهين تسل رص ا عر هوا رتو(هسنع) ل سوءيلعىلاعتّلاىلص (هوفع) لمت>يلري_ فت فطع
 نمم-هةءالو)هربغهنم وغعلا وهسيفةبقاعملا نيب ) ىلا عت هللا هرمخ أل وهج[ ءانملاب( ريخامم)بن ذلاكلذ(ناكوأ) هوحنو ا

 بضغإك ده هلوق

 َر وحيلب) لعق ناىتينالىأ( تام ىلعمل_ج) مدت لاضخ نم وهومد] انار وث نم مدآ نباك راسعلا ىذلا(سضغلا ن ارمادا ١

 (هيسوأ هنعلب هتبقاعم ىلعدل+) ىذلاوه(ىلاعت هيب ضغا ا نا) رشدلا ب ضغب اك بضغا هلو نمركذ ىذلا (اذهبدا رمان وك نأ

 هللالوسراب ىصوأىنا ه]لاود_تو هلمةنيقىلاعت هّللاةمرحَك هتنتناالا ظقهسفنل هللا ل وسر مئناامهنارعاك در وذاهب رمض أ
 تضخ: مهلاونمىلعوهو تضغلا نءمتمأداحآى هني هنار وصتبالفباوحلا اذهب هإباحأ لاو اداعأ املكو بضغناللاةف
 لاكن عئئانلا لح اةفصلارايتخاو ىلا عماعضاون ىلا نمل محت(لمتح ناكامم) ماللاوةالصلا هيلءهبضغمىأ(هناو)

 ريخامم) هيلع بوضغملا نذ(ناكوأ) ماليالانموريغوأن علب هبقاعنم نعىأ (هنع) مال لاوةالصلا هيلع( هوغع زوي و ) معلا
 وفعلا وهيثةيفاةملا نيت



 نمرذحلاو فوذلا هتءأ ملعتو)هريغوأ ن علب هبفاع نم ىلع فول اوأ(ةقفشا اراهظا ىأ قاغشالا ج رغم جرخ هنا) هبتاعز ؛مالسأاو
 ىىأ(انههئاعدنم در وامل مح دقو) م.معردصب امم مفاسا رتحاو ممم دح | بقاعي نأ ميا عهنمةقفش (ىلاءت هادو لد ىدعلا

 ةريشك عضاوم ىف ىأ(نطوم ريغىف) نب ريثك ىلءىأ(دحاو ريغىلعهناوءدنهو) برلا ىذ رلاباط بضغلا ماةموةبقاعملا عضاو م
 ىأ(ترحاع) بضغلاريغ نم هنمد رداصتناك(لب)م .زحئا,ةمقاعملادصقىأ(دصدقلاو) م زعلاب/اقلادقع ىأ(دقعلا ريعىلد)
 )ب رعلاةداعهب) ترحام قو ىلع

 نوعئثدقذا بلطلا
 هنوفنيودو هلكو ظفالا
 نولوةي دب هلعف نمامو
 هلق هو>ل-ماذائذال

 مأالو هلم أالوىلاعت هللأ

 قومذلاهىنو ديربالو هل
 رعسم همأ لب وثب دم ا
 ىلا رظنتن اكلة برس
 ةنب رقلاو هلئاقو لوقلا

 هل "امو هلاحىل_عئلادلا

 هلئامث فالتخا سحب

 ءالولاوهفاياوناكن اف
 ناكناو ن-شخ ناو
 ناوءال_ءااوهفاودع

 بيبحلا برضف نست
 فالي بدب زااكولل
 سدلو) بيقرلا ءامد
 هناوعدب ىأ (اهيدارملا
 مالسلاو ةال_لا هياع
 هيادهل|نمدحاو ريغ ىلع

 هلو_ك ةباحالا) ماركلا
 (مالسلاو ةالصلا هيله

 ناخي-كاهاور اميق
 مالدباو رىقو ةئئاعل

 ترمسخ ىأ ءارلا مسكي

 ماقمىف ةظخالم اوأ ب دالاه.نودصةءامناورمالا عوقو نودي ربالث يح 111
 ف4!ف سس

 جرخم جرخ هنا ىلع) ثيد_هلا اذ_هىفدراولاهاعدلا(لمحيد ةو) هلبقامبب رق باوجلا اذ هو
 هيصاعموىلاعت هللا نم( فول ا هتمأ مل ءتو) هتمأ ىلع ملسو هيلعىلاعن هللا لص هنمفوذاو ( قافشالا
 هنغحو رخل ازوالا_هىلاعتهتلاهدحامىأ(هللادو دح) زواحتو ( ىدعت نمر ذحلاو) رئاغصلا ن
 ريغىف) سانلانم ريثك ىلع ىأ(دحا ورعغىلع هنأ اوعدنم)دروام( وانههئاعد نمدروام له < دقو )

 مزعلاىأ(دقعلاري_غ) نمردصام(ىلع) موياع:اعدلا ا هيةردصةريثك لاحتو نطاوم ىف ىأ(نطوم
 ىف(ب رعلاةداعهبت رامع) همت ردص تاوعد )لب )مياعءاعدلل هنم(دصقل ١ وز باقل ١ موصل و

 وهوهلعننيستوهحدهدصق نا هل بأ الوهمأ لي وو هللا هل“ انوحنب مهمطاخم ىلعن وعدن مع ارواح

 نوبلطي هيلعءاعدىأ(ةباحالا)ت اوعدلاهذهبىأ (اهبدارملا سلو )اضدأ ب رعلا ناسا ريغ فروه ثم

 تيرث)ناخيشلاءاور ثيدح سوه اع ىلاعت هللا د( هلوقك )هءاوعدام عوقوب مهمفهةباتسا
 ةزمهىلعاما ىنغتسا اذابرتأو بارتلاب وصلا ا هناك رقمقا اذا ل رلا برت هماهنل ا ىفلاق ( كني
 بنو كادي كدي ىورو رخ "الا ىتةمام مم لك درودقوةرثك بارما اك هلامراص ىنعم ىلعوأ بلس |
 هرخارارم سو هيلع ىلاعت هللا ىل_ص هنماذهردصدقو هيلعءاعدل !هيدارملا سو ب سكس بن الدملل

 ملسوهيلعىلا عن هبا لص هللا ل وسرل تلاهاهعا ىراخل ا هاوراك اهتعىلاعت هللا ىىدرةءاس مأ نم: موثملا م ال

 تطففءالاتأراذا عنلاقف تملة>| ىهاذا ل سغنمةأرملا لعل هى نءىبحت_سالءلا نا
 هلوقك اضبأرخأ ثيداحأىف عقو(و) اهدلواهمجشي مفك يع تيرت منلاقدأرملا لححتو |تااقواههج و
 هلاق(كنطب هللا ع.ثأال) اههتعدللا ىذر سابع نبا ن عل_سههاور ثيدح قلبو هيلع ىللاعت هلا ىل
 قيمعبلالاق هنطب هللا عمشأ الإ ماو رىذلا نك.لو هنعهللا ىذر هب واعل ل -وهياعىلاعت هللا ىلص

 ةبواعمهثاعماىف ناكل وك اللاولاهىتحةتطبلابار وهمهةعهللا ىذرتاكوإ اديأاهدعب عباد

 ىللاعت هللا ىل_صءّللالوسرءاجف نايدصلا عم سنك لاق هظفلو سابع نب |نعهنا تماعدق ثيد-كلاو
 ايناثلاقف لكاب وهتلةوهتئجفلاقهبواءمىل عداف بهذالاةفبابلا فلختي راوتقل بوه ياع
 عيشأال لسو هيلع ىلاعت هللا لص لاقذ لكار وه تاقو تجف ىفنرماف لكاب وهتاقو هنثدقهعداف بهذا
 هيىذلاب ابل !نماذ_هسلغ هيقدءاعدباجم”_ىاىلاعت هللا نال 'ى:ىفنصملا هلاقام ذم يش هنطد هللا
 || ىذر ةمشئاع نع مص هاور ثيدح ىف ةيغصل ل_سو مهمل هىلاعتتلا ىل ص هلوق(و) دصق ريغ نمةداعلا
 ىضر نينمؤللا ما ىىحتنب ةيقصل إ_.وهياعىلاعتءتلاىل ص هلاقاذهو ( قل ىرقع)اهنعملاعتدّلا

 هللا فلسا هز مهلا نا ىلع تنغتسا ىنععتب رتأن ارهاظلاو تنغتسا ليقوايارتت'التما لدقو
 بدالا باثك ىفإ_مىفوهوانهةخسنىف امهنطب أ هللا عسشأال ظل, نكل هي واعمل هلاق(كنطر هللا .دأالو) ًكادمو كدب ىورو
 بابل تب راوتف سو هيلعملاعت هللا ىلص هللا لو سرءاجف نايدصلا عم سعل [تنك لاق هنعىلاعت هللا ىذر سابع نبا ثيدح نم
 تاقفت جف لاق هيواعمىل عداف هذا ل لاق مثلا لكاب وهتاقنتمةلاقدب واعمىل عداف بهذا لاووةوطخ ىناطخةءاجخ
 هللا باج” سادقو هيلعءاءد ناك هنا ىلاريثر اذ هوا دب أ هنط عبشاسةلئالدلا ىف ىويبلاداز هنطد ىلاعت هللا عبسأ الل اقف لكان وه
 رقع يأ اهقلحو ىلاعتهللااهرقع أ ناخو#شلاهاو راك عاد ولا هج ىف بطخأ نب يتب ةيم ها هلاق( اد ىرقع :و) هندلى 5



 ىضغك ثوم ىلعهنابرح نونمريغنوثدح ا ءاوراذك كلذك ىلاعتهتلا اهلغجد قو ليقاه لح ف عج وباهباصأواهدسج ىلا عت هلل
 ارقعهنمسجعتملام]ل|لاةيواقلحاهقاحوارقعىلاعتهللااه رقع ىأ اظفلا هل اعنأ تفذحرداصم نم هنال نيون اةغللا ف فورعملاو

 دقو ثدنانلل فلالاوأن ارطهطماقلحار قع ليقودلئالرقاعىرقءليقو ناسللا لوط لاقي ل ةوةموملاةيذؤملاةأرللاذك واةاج
 رحنلامويتفاطأ قلحىرقءلسوهيلعىلاعتهنلاىلصىنلا لاقك.:ساحالا ىفارأامتلاقفرقنلاة ليل تْض احةيفصناةشئاعتو د
 هلمقامهس رب هلءاعد هناف كادي رتاحا بص منأمهضعد ْلوقك هناباحاريغو وهدي ربالا#( هناوعذ نماهربغو) ىرغناهلاق من 0

 ١85 ه4ئامشنمةريثك ثيداحأ[ ىف ىأ(ثيدحربغىف)هتعنىأ(هتفصف در ود و)

 ىلاعاهلب !ىل_صهللال وسر عمانجرختلاق ةشئاعن ءهدنس ىراخبلا قوهو عادولا ةح>ىف اهمعمللا

 ناكل لسو هيلعىلاعت هللا ىلصءنا)
 ىلاابو فم ىأ (اشاخ
 لب هلعذوشحفلالوق

 (سنآلاقو)ةنسحتسم هظفل ىف فاتخاوةموثملاةيذؤتملاةأر لل ةقص لص وءاعدلا د-صةنودب س> عمال لاقي اذ_هومرخآ ىلا

 قلاحملا لصأتس كم ولص ست ىأمهقاحتانعم لقوا هقلح ىف عدجواهباصأ لن ىنعم لية فدانعمو
 همدعوامهيوننز وكوت وصلا عفروهوةرقعلا نموأ باودلا ةبةرعوهو رقعلا نمىرةءورعشلا

 ناك<مل) ىراخبل اهاوراك
 كلللارتكى [ الانس

 قو (اشاخلالو) مشل و ىلعسصن وأ ريخ عئرامهلحتوبا اوصامهمم لك. ة ثدن أدل اهلعج ىلع وى ركل ثناتللاهفلأن ا ىلع
 اقحانالوةحصع تان تاوعدلاربغىأ (اهريغو) هني ونت نييوغللا دنع فو رعملاو نونمريغهنو ورب نو دغ او هر ردصملا

 ا كواَوَهَو همطاخ نم ىلعءاعدلا امد رب ىلا ملسو هيل عىلا عت هللأ ىل_ك (هناوعد)ن مىو رملا(نمز» 7 وك ذلملا

 وشو و الامل عبق ر هيد اصقنهن اهلا هل: انو ىق هول اذ [مكههح و وم هت ابطا ىف رعلاةداع بع بجعل | وأ حاللادا ر اأو
 4 فرشطفلا عون (هتقصقد 1 ودقو) حدملا هيدا ربىذلامذلا لوب نموهف+اعوعدملام ومد هع هتعنيولا عد

 ”ءللا ريثك ى أ (اناعلال 2( حي قوهو هأو راماماهضعب مدقت هريثك ثيداحأى  ىأ(ثيدح رية ىف) سو هيل عىلاعت هللا ىلص

 دنعاندحاللوقيناكو ) عل مس دلني ل 1 0 0 زنك || حيقلاوهو شحفلا نمةغلابمةغيص(اشاق-نك.مل) إ_سوهيلعىلاعت هللا لك (هنا)هريغو ىراخبلا

 ةيفوشلا متقلب (ةبتملا» || لاكد) هنم يتسم لك نع يكن ل سو هيلع اعنا لص ناك دقو هنااا ودعا حل
 تلاد ءىأر كيو | ىأ (اابس) ملسوهيلعىلاعتهتلا ىلص(نكيل)اضيأ ىراخبلاهنعداور اميفهنعملاعتهللا ىذر (سنأ
 فو( هلام)بدالا ماقمىف ةنعللا لوقيالىأ (اناعلالو )هبي رصتلا عيقاكماكنيالىأ (اثاخالو) مشو بسوهاملوةبال

 ناطلانعلودعلا ىو || ىئاكأ ىأ(هلام)همال اذابضغلا دن عميل ءستعن هةرو كموةح وتغم قوفنمةان.لاءانلاب وهو (هنيبج برت هلايامتخ دن || باتعلا نم ىميمردصم(ةبتعملا دنءاندحال لويز هنأملسو هيلع عن هللا ىص هدداع( ناكو )دحال
 ناد" الان حتافنتلا || ثننأملاب هنيه تءرتةخسسن ىفوةمججلا|بناجامهو نيندسحلا دحاو نيبحلا (هنيبج برت هلعفام ىضتقا
 ”ةناوعتسا لعشر ريهز لوقىفاهانعمدر و هنالة جحا هيداملاوأ ين موضع هنال

 00 رثكب بوعكلادرطعهرصناو # هيبكنمونيبحلاب يقي 1
 5 1 هلا نزل || ىلعت هلا هبت ىنععىصالا ىف اعد برتو ينعم ذهب هلامعتسا ف ىنتملاةءامختل هجوالفءلا ويد حرش فاك
 ها رالاو | ذامشي دحايدا رملاو لج عفرب(ثيدحما لجنوكيف) ادب تبرت مهوقك ءاعدلا هدرب لو ههجو ىلع

 اديهشلتقف كرحخبرت |“ ىلاعتهّنلا لص فاخىأ ( قغشأ مث)ة جلا هدارملا نا ذمتي اذهو هيل هءاعدنوكيالف»دوجس 0 اردد | نيجي. سامؤ بر امس ندا ىلا ذهل ذهل
 1 رهاظ ب سه يلعهؤاعدباجتس ناىأ (ةءاحا)ةرداصلاتا وعدلا ىأ (اهاممأةقفا ومنم) لس و

 مه واكه_لعال لءاعدق

 هنيبجبرت ثيدحىأ (ثيدحلا لجنوكيف)هلوةهنمررغأوهرهاظ ىلع لوموهةلاووىحدلا ( ع افش. 4
 برت ىنعم ىلغىأىعملااذ_هىلع كن. ؟تبرت ثيد_حىأ ثردحملا ل نوكيف هلوقُنا باوصلاو لمي نا نم( ىنغملااذهىله)
 هيمي تيرتبدارب نادعسالو ىبملارك ذريغ نم ىنءملا هيلع لمح ىف كة ىفنصملا مالاك ىفا روك ذ مس. كلر برت هأوقذ|همدمج
 هياعال هلءاعدةقيقلا ىف نوكرفةيرتماذ انيك وأ ىلاعت هلوق هيلا ريش: (كهبحاصل ةنكسسملاةباهمو رققلا هياغرايدخا هنعبج برتو
 (ةخ_:ىفواسهلاثمأ ةقفا ومنم) مالكل ااذ_ههناشقى رحم ىلع فاخىأ(مالسلا وةالصل اهيلع قفشأ )هلك اذهعمىأ(مث)

 هكرادتنئرخ'الاوايندلا ىفهنلاا مي نا ىأ ىتهشأ ل وعفم(ةباحا) اهعوقواهيدرت ل ىتلاتإ اوغدلاىأاملاثمأة-”اوم



 دقو)هيلاهررقث(ةبرقو) هيلع( ةجرو):راهطىأ(ةاك زهكللوقلل)ءاعدلا( كلذ لمح نا) قباسلا(ثيدحلا قلافأك هرردهاعف)
 راع سان م) هيلعوءدملاىأ(هقحليالثل) هلاقمل اكرادتو هلاحاقطات ىأ( هلاسدنانو هيلعو عاملا ىبعاواغشا )ءاعدلا( كلذ نوي
 (سايا اىلعءلمحنام) هقحىف(هئاعد لبقتو هل سو هيل عىلاعت هللا ىلص ىذل |نعلنهردحتاو) ىلاعت هنا نمدك ارداكأ (فوذملا

 ىنلا نمىأ (هنمالاوس)ءاعدلا(كلذ نوكيدقو) سايلادشأ فاعلا مذب ودو ىةعلا ىف( طو.ةلاوإا.:دلا ىف لاسعت هللا ة<رنم

 هةحتس رعأىأ(ى>ىلع)هنعلوأهمتش ىأ(هبسوأ) هيرضىأ (هدلجنمل) هلاك زعو هلالجل ج(هيرل) مالسااوتالصلا هيلع
 1 لم<نا) هعرش قو (عيحدجو)
 ىأةغلابللادد ثم ىحم

 (مرتجا ام) وح ةرثكو
 بويعلا نمهيستك |ىأ
 ةباور رهاظ اياب هنأ هيكو

 ةبوقغلل سدل لاقي ن اال
 ماودلاةهجىلءلهاب
 لهأ نم نوكيناب

 ايندلاف هل بوق

 (ٌنارغغلاو) هتاريصقت
 5١ ىةعلاق هيامدسأ

 0-5 نما 6 ءأح

 هاور امم (رخالا
 ةدابعز_عّناخيشل ا

 هللا ىذرتماصلا نا

 لالا
 هللاىلص هللا لوسر

 ىلع ىفوعبإب ةبقسعلا
 ايش هللاباوكرشنالزا

0 
 مداجرأو مكيديأ نيب
 فورعم قىفوصعنالو

 ردصم(ةي>:و)ب ونذلانم(هءاصأ 1 ةرافك )هون ودلحلا(كالذ

 مهللاهركذقداسلا( ثيدحما قلافكه.ردهاعذ) هلم نمفاخفاديهش لثقذ كر خب رت مهضعبلاق
 ةاكز) صخ_كاوألوقلا ىدغوهفهودكو بسنمرمام( هللوةلل كلذ ل_ءحنا) هياعتوعد نم
 ( وعدملا ىلعاقاذشا)همسن1هئاعد نمر وكذملا(كلذ نوكيدقو)الصغمهنايب مدقتأك(ةبرقو ةحرو
 عع أ (هقحاب الثا )هباق نثمطيل هلاقيلاتىأ(هلاسناتو) هإةج ر(هيلع)ه اعدل عد ةجر وةقفشىأ

 ىلصىنلا نعل نم)ه ردح اميثعوقولاىأ( رذحما اوزهك ارداب ر وعشلا(ف ولا اراعشتسانم) هملقىف

 هلبادج رن مهداعداوهنعليهيلعهئاعدل ودق ف اخ ىأ (هل امدلمقت )نم( 9 هل( لس وهيلعىلاعت هللا

 ةدش طونقلا ليقواديك انامهنب عج ىنعفامهو هّللاةجر نم( طوخلاو سأيل ا ىلع هل هكام) ىلاعت

 تمدقنواهلاثاسر ىفهانل كفاك لوصالا ىف مالك هيذو رفك هنأ ليقوةريمك هللاةجر نم سايلاو سايلا
 سو هيلعىلاعت هلا لص (هنملذ نوكيدقو )نسحملا ةءاغىف عسار لي وات ذهوهنمْئنةىلاةراشالا
 هجوبو ق>ىلع) لاوس ىلعتم(هبسوأ هداج ن1 ) حلاة جر هلعجامهللا هلوق ىأل جو زع(هيرلالاوثس)
 هل) هلع هءامدىأ( كلذ لع نا ) عرش هجوري_هب ايش ل عقبال سو هيلع ىل اعتهَّنلا ىل ههنالا حيت
 نههيحميدي دْشّلاب ىحردصم ةم>؟و بسلا اهيى>ةساىتلا ب ونذلا نمهلعف ىأ(هءاصأ املاك

 بدس) هلوةن رك ريسخ (ايندلا ىفةب وقع هل نوكم ناو)هيسنكاو هلع ىأ(4م رتجا اس1 هلا زااذاداحم

 نعناخيشلاهاورىذلا(رخ الا ثيدحلا ىفنءاحاك):ءوسي ىذلالوةلاب هلربزعتهنال (نارفغلاو وعلا
 راصنالالةمقعلاة لل ملسو هيلعىلاعت هللا ىللصهللال ]وت ءرلاق لاو هنادنءىلاعت هللا ىذ رتماصلا نيةدابع

 الو كلجرأو مكيديأن يب هنورتسف”ناتهمباوتانالواونزتالواوقرسنالوايش هللاباوكرشنالن ا ىلع ىنوحباب
 ةراقكوهفايثدلا فهببقوغفايشك الذ نمباصأن مو) هللا لعهرحاف كلذ ىفو نذ فور عمىف ىنوصعت
 ثندحلاىفكلذوهنءافءءاش ناو هبقاعءاشناهللاىلاو هذهيلعهللاهرتسن ايش كلذ نمباصأن مو (هل

 اذهو صوص ماعوهوأ كرشلادهبامماهك رتىلعمهعنابىتاابوثذلا نمشي دحلا ىف ىق.بسامىلاةراشا
 نال ء.ةناكاذهتالوأ اهلهالةراقك دود اىردأال رخآ تدد>ىق هلوقدعدوهكد :راقكدودحلان أ ىلء لدن

 اهلعح ناءانهءاعدلاى ه] وةنوك ناهمزا.ال اونيديحصل ا حو رشف مالك هيف وةرفكم| عاب هللاهملعت

 ىعما تاق ناف)لاقئاهعقدودر رقام ىلع ىرخأةبشدر وأ مثمهوناك اضيأ ل صاحالاليص#ةراقك
 هيلعىلاعت هللا لص ىنلا ل اوقو) ىراخبلاهاوراذههميدحوروهُدم لا ىناكتلا ماوعلا نب ( ريبزلا ثددح

 ناكهمصاختو مداختردصاةفاضمنيحودركذ ىف ”الا(ىراصنالا عم هعزانتو (همص اخت نيج هلل سو
 ةعتلب ىلأ نب بط احهناىلا اوكشد نبا لاق: ثد دحلاستك ضع ىف اماردب اودهشنيذلا راصنالا صعد عم

 ليقو
 ثيدحلا ماتو ىقعلا ف ىأةراغك (هلوهفةخسن قولو دراقك وهف)ايندلا قدك ز ولى أ(هءبق وعفا كلذ نةباصأ نهو)

 د>أما وعلانياىأ( رعب را ثد دح ىعما خت لقناف هنعافعءام نأ اوهمةاعءاشن ا هّنباىل اوهقهنلا» رخسق أ. ش كلذ نم باصأ نمو

 تقوىأرد_ملا ةغيصن (همصاخت نيح) ريبزال ىأ( هل - وهيلعىلاعت هللا ىلص) هلوةىنعمام وىأ(ىنل الوق و: ردم ةرشعلا

 كلذريغل قوم م-س> نمالم مسن نموهفاقفانمناك هنا #قهناف راصنالا لاب وساملا ىأ (ىراصنالا عم)هقالةخاو هعزانم'



 51 6 | ىلا ءاسملا ل يسم ىهوةجرعش مج ةمجعملانيشلارسكب(ةرحلا ارش

 >22>7ه227د2ًًً::: ل

 هنا ىراخبلا ف تذئدقواب راصنا سدل هنالعضتالةهتلب ىلآن بسطح هنابلوقلاو ليج لية وسطح

 نمسن| ىفانمىراصتالا هإمبق نم مدخلا ج اح زل لاقو اير دب سنا هنالتناثاذكو ىرديىرا.. نا
 نيةملعتو ةنحلاب رديل هالإ_سو هيلع ىلاعت هبا ىل_صده شدو ردي هنالر ظن هيفو مهم نينمزملا

 نيشلارسكب جارشلاوه-يفرصاختاوه(ةرحلاجارش ىئف) هلوةوةباحصلا ىف فو ره سنل بطاخ

 مجةانقلاكءالل هياهنلا ىف أك لهسلاىلاوأل هسلا ىف ريغص ليسم مجاهدعب فاو دل مهمءارو ةمجعملا

 ناككم ىهودوسرا»>اهومل_هن ةبلص ض رانيثامهملاعا رلادددشت وءاحملاعتقبو راو رشوأ ةحرش

 فنصملا لوقوءاملا ذهن مكنات ىأ(ربب زاب قسا)ةروهثملادب زب ةعقواسبيةناك ةبيظب فو رعم

 مو هيلع ىلاعت هللا ىلص هناللل يةأكهنموهس(نينعكسلا) لئاسلاءاملا( ابي ى>)انهىلاعت هنا هجنر

 هرماف طقفريب زاب ىسأ هلاعفارتاملالوأ هللاقناكوىراصنالا مالك نمهءضغدعب هلاتاماوءادتي اهل

 دارأن اكو فو ر-ءملابهرعاف هلاقو ىراخمل !هنح رصاك همامثيه-ةحءاغيثساريسغ نم سلا نمرادقع

 مانب رش ىح هيذهلوالوأ ص رأىلع ريهنا عمال_صأ هل سدح رع نمهضرالءالا لس رثناك راصنالا

 ري-غنم ىسلا لعفا ىأ طةذىسألاقو ىسلاد رجميل_سوهيلعىلاعت هللا ىل_صدرماف ىراصنالا ىنأف

 ةباعر وةفورعملاةداعلاوأ ناسحالا ن مليجلا ىنعم فورغا اب هرعأو راح ءاملا لسرا كا ةحماغيتسا

 ى راصنالا) 5-1 .وهيلع ىلاعت هللا ىلص هينا ل اوسرللادكأ( هللاة )ل دتملا طشولا هيدا أرملا وأ راحا

 نياهنالدهل تمك+ ىأ ةزمهلا حدف ( هللال اوسراب كعنباناك نا)هرخآ ىلا يتسال اتا هانرك ذ ىذلا

 مالكلاردصىولو رملا فرحربدةثاهعمد رطر ةغمغا نا نالبلطملا دبع ت نب ةيفص نبا هنالك ع

 ةيطرشا+ا ىلعةزمهلا سك هيق ىفنامركل | ىكحو نينب و لاماذ ناكن اى اع هلو ةكةددكملا عمدرظيإك

 ناك ناوو>هانباةءاورىفامهدب وي هنكل هءاورلا ىف فورعمريغمنا ىرابلا تف ىفو باول ةردقم
 ناكْناىطرةلاو ف:_صال ا هركذ كت كذ نا ةزمملا د ؟وةرد ةماذ ه ىلع ماهق:سالا ةزمهوٌك تع نبا

 نياهنارمعمنياهباو رفوىي رطلاهذ_هريغ نمامهدنعةياور ىهو كل نذأهّلاهلوةوحن كمِع نا
 مالاهلبق ترق ت>ةفاذافاهرمسكو هنا ةزمه حدف هءاورلاهذهىفز و هحيضون فكلامنالاقنكتع

 ىلاعت هلو ةكاهدعبام نومضع للعم مالك دعب تعقواهمال ماهفّدسا ىناأ اهلمقتر دقت رسكاذاو ةراح

 ىأ( ملسوهيلعملاعت هللا لصهّللالو سر هو نولتف)امهبىو ردقو ةثحاوناكهناانزلااوبرقثالو

 هنا ليقوهءاسهناةوزوك ملا ىراصنالا وقل بضغلا ةرجنمهلناكىذلا هنولري-ةنول هل ضرع
 هل ةبجون"الاهريغنمر د صولو اذه هلاقم قس .وهيلعىلاعت هللا لصةعاساماو ب ضغلا نعةبانك

 الثل لاك هلثم نعوفعي نا لسو +_لعىلا عت هللا ىل_ص هناك و مه ولق ةغلوثملا نم-ةفانملا نم ناكهنال

 هللا لص (لاقمث) ىووذلا هلافاكهلئات ل: ةيهدغد وهب صاخومو هءاعصأ ل تق اد# نا سانلا ثدحت :

 هيلعىلاعت هللا ىلصْلمكحدةوهقح نمرثك وهاس ضرب( هنوكو هلوقنم بضغامدعد ل_سو هيلع

 ءامل((سحا مث) كغ ةقب دح ( رييزناب ىسأ)هنمايغي و اعمط همك ض ربملق قلاو لدعلاب ل-سو

 اطوملاوىراخملا ىف ىو رهلاءرخ ىلا ىأ (ثيدحلاردلا)هتسحىذلا ءاملا( غل ىت>)هاركتدسو

 فصلا مدقتو ى_عيامهونيبعكلا غاب ىتءاته ىرخأالاة باو رلا ىقوةباو رهذ_هوامهريسفو

 ميلا حئقب وهو ردا ىلا عقرب يت>اطوملاة بادر ىفو مدس.ةتاك هلم ىف سدااسملىلاهتهتلاهجر
 اهرسكو محا حافب ىورو رادج عج محلا مضي ىورو رادجلا ىنعمْنيةامهملاءارلاب ولادلا نوكسو

 نم عضوم ىهوةرحلا نهلهسلا

 دوسةراج> هيقةئيدملا
 كتفيد-ىأ (ىسأ)
 لصولا:زمهرسكب وهو
 هلا ةزمه حتفبوأ

 نيدوعلا لساوخمراب
 (نا ىراصنالا هل لاقف
 نياناك ) هناةخسىفو

 ىأ قسأ هلوعل ها

 نالجالربب زلل تمكح
 ىف 5 ع نبا ناك

 بلطملاد بعت نب ةيقص
 ةرمهادعةباو رلا ليو
 نينه لا ىلع ءان

 ةدودمةلدبمام ممةيناثلاو
 قهوجولا نم هجو وهو
 هارقلنيئزمهلا عامتجا
 (نول:ن)مهتاوروةعبسلا

 رن-جأ ثيحريغتتىأ
 هللا لودرهجو)رفصأو
 ) مل وهياعىلاعت هللا ىلص

 هلوسرلا ممتن و هللابضغ
 لسو هيل عىل اعت هللا ىلص

 لاقمث)هديل ا

 تعي دح ىأ(ريمز ام قسأ
 ءاملا(سدحأ مث) رك ذاك
 وأاه ري غن عهعنمأو

 ى>)هنايرح ىلعربصأ
 ردج ىأ(ردجلا ناس
 مركلا لوضأوأ ةقب دا

 نوكسو جلا حاقب وهو
 ىورو ةلممملا لادلا

 راد_ح عج هلوأ مهن

 ردجنمةم>عملاذب و
 ريسكلاوأ حملا بن اسحلا
 ىلا ما:غلبم هيدارأ

 هلك ملح درصقالاو ءارطب(ثيدحلا)هذعيلاعن.- يضر رميا قم افا



 ةيلع هرمآة يجن مىأ(هئمإءرطاغ ىف ىأ( سمس عتب عقي) نأ نعةخس ىو( نارثم إو هله ىلاعت هللا ىلص ىلاّنا باوحنأف)
 هنكلو)ةموتلاوٌك ثأاوةبب رلاىف عقوئش ىأهحتفو هلوأ مضد(سيرب رمأ) ةصقلا ةخ: ىفو( ةيضقلاه ذه ىف) ماللاو ةال_صلا
 قىأ (الوأ)ءاعدو ناسحاو بدنرمأهرمأ ى أ ةخسنىفاكريبزلا ىأ 1 (بدن لو هيلعىل اعتهتلا ىلص

 : : اشأ ثيحو
 انمهوردق اهات كاذناكأمو طئاحماهدارملاو هإصأ ئث لكرذ_جو باس حتا رذج نم ةمجعم لاذو ريبزلا( و

 نملعجتانميدارملا ليقو ةصقلا هذهريغفرسوميلعملاعت هللاىفدهللالوسر ىضةهيونينبفكلا غل || نب 0
 مل سو هيليع ىلاعت هللا ىلص هنا لاوئ لا لصاحو مدقت كدحاو ىعملاورهاظظااوهو عر رلا لوح بارتلا 24 0 رد
 ك احلا نا ىلع لدي هناليقاذلوهوةر رةىذلا هلاوق ىف ةمصعلا ىفانب وهو هنع عجر مثمكتحالوأ مح (عاصاا 7 01

 (زنم) ىلسوهيلعىلاعتدتلىلص(هنا)ركذامع(باوحئاف) فاسأل هيفليلدالودمكح ضقت لزوم رب

 هذ_هىف) سو ءيلعيلاعت هنلاىلص(هنم)هنهذوهركسف ىأ(لسم سفن عقي نأ نمءربهودعيم ىأ دالبلا حالفوداعلا

 ديما (حجورخالا

 هلاوقأ ىف كشوتني رىفهعماس عقونئأ (تدرب رمأ) هري_عىلعاج مكح واهيقىذقىتلا(ةصقلا
 هللأ ىلص هنكلو)هنععجرب مثتدشتو لمان ريغ نملوق هنمردص, سو هيل عىلاعن هللا لص هنأ ن ظي و

 هقخ صعب ىلعراصتقالاىلا) سا هللاةنيح (الوأ)هنمسلطوماعدىأ( 0 00 85 فال مارا
 ىراصنالانييوهندب(لصلا) هجوىلع(و)اع رقن لو طا رذا رمغىلعلادمعال َّى (طسو قيرط ىلع لاتو) رريقلا ا

 هئاظاو لس هيلع ىلع هللا ىلصمنلا لوسر هلآقاجىأ(كلذب ضرب لاملف) كل ذريغلاةح اسم ناك هناا ىغبنيالامىأ (بحالام
 ىثه-تمادانعجادللا ادا ىأ(ل و) ىراصنالاوهومصاخن ا رخ الال_جرلاىأ(رخ الا +ةح فود (ىف كا لاك

 ةلمهملاءاحمارسكو ةيتحتلاةانثملا مضباذهناكن ا( بحالاملاقو) هنعىلاعن هللا ىذرريبزلل هتموصخ ىنلا )ذأ ى أل ارح
 هلم نكلز وذالاملوة.نا قا محلا رسكو اهحدقب نا و رهاظو هةيحلا نمةدخوملاءاملا دب دشتو سو هلعياج دا

 مجرتاذ_فو) ازا

 اذه ىلع) هحيحص
 (اذا باب ثدي لاما

 حاببملاو مارح ىلع قدصيس جاولاريغنالاّضيأز والام ههدارملاف هلثم قبسدقو مها رابع ىفريثك
 اموةدرلا ىذتةي مارك كلاباخ هلت حاولا ىلعهقح ىف رص تقي هناىلاءاماهدارثأ صعب هيديراف بودنملاو
 هلثاتنع طق_سالامىأ أ, ونج مح ويىلاعت هاوةك طوةسلاو هوىوغللاانعيبوجولا نا نم لق
 ىلص ل مكوىفو ىأ (ىفوسا)ةني رقالبةرابعلا هيدوتال_ ماك: هنع بودي وهمالساددج ىهتمرح
 ىلع)ىلاعتهللا هجر( ىراخبلا مجرتدقو)ةحماسمريغ نم برعشلا نم(هقحريبزلل) لو هيل ءىللاعتهللا
 ىئدععنوكيفىئرخابةغاريسقت مد: لصالا فةجرتل اوةيضقلاهذهىروك ذملا (ثيدحتا اذه

 دارملاوهو هوكنوٍبابلا ظفل عمالا_باهرك ذب مالكلا ناو عىل اعت هللا مهجر نيقنصملا ف رع ىو 5 0 ناجرتىلاىمستجوحارق ه اهتفبونينامثلانا . هلوقئدعمسي نامالكلالاصبا | ولنا

 عنتماىأ (ىلإف) نيمصخنمب (حاصلابمامالاراشأاذا) نيوذتلاب (باب) ىلاعت هللاهجر هلوةبانه 01 وانك

 انانآ ىذلا ىلا (5هلابو) ممم ىنآنم ىلعىأ (هيلع) م احنأ (مكح) هيراشأامتامهدحأأ ا "ريع
 ظل هنم طقس هنا لاقيال_ةنيسلا مكحم اوهودههلل مك-لا ىئماللاو فلالاه+_ة>نمرثك أوه امألاراشأ) اذاامسف
 أ ىوتساف)روك ذاا(ثيدصحمااذه)رخآ (ىف)ىراخبلا (ركذو) لسيقاكهينىورملانيسبلا مذ ىإ(ىلاملضلا
 هنز وجةفءاعولا ىف هل عج وانعم لصأو هلمكتساىأ(ريب زلل هةح دن يح لس .و هيلع هللا لص هللا لوسر انيلاب (هيلغ مه

 | عجرولومباكهتهعزىل_ءىراصناللوأةسالمىفداللوسرللوأ محالريمضلاو هان ممزالنعأأ ىءانتلاوأ لوما
 || هلع ىلا عتهّللاىل صءدنءنماح رخاملامباىور و رخام ىل_ع.دوعمر هنراسع قريب رلل ىقاك نغبلا ىأ(كحلاب)

 ىنصملاهك رثو ىراخملا
 هلنطقفه_قدشىولو ه-2.عنبال ىراصنالالاو ءاضعل ناك ن-للاعفداد_ملا لكما ملسو

 ىاسملتلاو ىلا ل صاف عقوو (هقحربب زال ذئنيح ل سوهيلعىلاعن هلال ص هتلالوسر) بعو اى ةخسن فاك قوما ىأ ىدو# (ىعوتسافثي ذحارخ 1 ىف) ىراخبلا ىأ(زكذو ) هحو دول
 لاقو دوج وم مجرالافربب لارك ذثردحا ىف يتبسدقو ينعي رسب رللرب رلا تح ىعوةساريدقتلاواريخانو ميدقم هيثالاقفرتب زللهقح

 ىراخيلابىدنع ةحيد م ةخسن ىفاذك مىاحما



 فوىأ(هف وز ريب خلا مح لثمىفىأ(هليطقىفال_ءأ)ى راصنالا م راد زلاثد ذ--ىأ(ثد ذحلا اذ_هنومللالعجدتو)

 ةالصلا!هيلع (هناوءاضروهبضغلاحىف هلءئام لك ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىل_ص هر)ءادثهالا وءادتةالادخأ ىأ(ءادتقالا) ثيذحلا

 ريغاضقلا نمهريغناتدافاةءلاحدل_ج(نابضغوهو ىذاقلا ىذةينا)ةركب ىفأن ءناخيشااهاوراميف(ىبمناو) مالسلاو

 مهم  لاحفهمك-يفهناف)مال-ااوةالصلاهيلعهنالخهبضغلاح ىذقيالف موصعم
  ةييجبيبحييححييححححححيحححححححححححححححححححححححبحح سبيس سس سس سس

 مهعبهب ىذشيءاضقىف هنومهت متهّللالوسر هنأ نوده ثالوث ه هيا لت اولا ةفدادقملا عمنأك ىدوجي
 معن اولتقأ لاك ودلاىلااناعدتمال_بلاو ةالصلا هيلع ىسو «ةأيح ىف ة رمابتذانئذأدعل هللامأو
 ىممل-هيهللاّنا سا مث نب سدق نبت باث لاذ انع ىذر ىتحانب رةعاط ىنامنلأن عب سانال_: علبف
 ربعو ءاهققلاءاملعلامهبدارملا( نوملسملا ل_هجدقو) تلعفل ىنشن لقأ ناد ىنرعأولو قدصلا
 ةيلك ةيضقىأ (ال_صأثيدحلااذه) نود_,ةحمءاملع م هرثك ألوالارصعلا ىف نيملسملانالاذهب
 ذوخأملال_صالايدارملاو ىراضنالا عممتعزانمىف ريب لا ةيضق ىأ (هتيضقىف)ةطوبضم ةدعاقو
 لاسر وأ هيلي ناهلك هل سرب مث متاَعلا ن منيه كلا هيفءاملا غلس ىت> هطئاح ىس هنأ ةيضقلا هذه نم

 نأمك ادالفنامضخك اسدكتاذأ هنادارملا ل-ِةةو رباادمع نبال ديهملا ىفاك هلهتجاح ىلعدازام
 اذ-هىفىأ(هيفو)امبماعهّنا كح ىذمآامهدحأو أايغتنان اف ةعسوتو قفرهيفرمأ ىلع يحلاص]
 نمهنا لعلام ( هلعفاملك ق إسوءهيلعىلاعت هللا ىل_صهرءادتنالا) طبنتس وهنمذخوؤنام ثيدحلا
 هيلع ىلاعت هللا ىل_صهتمصعلةبضةلاامأ و رهاظفءاضرلاامأ (هاضزو هنضغلاحف)ه_-دكئاصخ
 (هناو) ةيضقل اهذه قاكىل اعت هللانأم رحلاهتنالتطغبامتاو هسفنل مضغ نك هنألو سو

 (نابضغوهو ىذاقلا ىضةينا)ناخيشلا اور ث:دحىف (ىهن ناو لسو هيملعىلاسعت هللا ىلص
 ملسوهيلعىلاعت هللا لص ىلا فال ةيلاحة لاو ىذربالم أى لعب ضغلا ل جام رثموهعمريغمنال

 هنوكللءاو_بهاضرلاو ب ضف |ىلا-ىف همكحىف هناف) هباو >رص(مك ةيهار كلا ىلع لوم هيف ىهملاو
 هنررعأ لا امامهيفهنمرد_صن نأن عىلاعت هّنلاهظفح(اموصغم)ءاضرلاو بضخ! ىنىأ(اسبيق
 (ىلاغت هللناك اسمنا) ىراصنالا نءردص ئذلارمالا ( اذه ىف سو هيل عىل اعت هللا لص ىنلا بضغو)
 هنك-ولثقلاوةدرلا ىذة عيا ىهنمءاج ئذلا ىو ملل !إسوهيلعىلاغت هللا ىل ص هللا لوسر ةيسنا
 امئاهنا نهدزك ذانمدقىذلا(خيحصلا ثيل ا ىفءاحاك )اهعبش العناف(«سفنلال) راسا هنعافع

 نمركغلا سو شبام لك هيفمك احلا حةدارك ىسضغلا ل-كموهنامرحك اهتناوهنلبضغب نأك
 ارمأ تاكد رالف ىةمهنالاضبأ ىلا نم عمتمالهلل بض غنم نا ىلا مه-_عب بهذ »و صرعو عوسج
 لثمهنا ل يقىتةملاوهيضتقي ث دحلارهاظو سو ةيلعىلاعت هلي ىل_صهيلعاس ا يقهر ررعأ ف لاخي

 ثيد-هلا) وهوةيلحلا قمه:وبأءاورامرك ذاملثمىأ(كلذكو )امهنب قرقي دقو اضيأ ىذاقلا
 صاصتقالا ف لمعت_ءامت وهلال باةمةءادللدوقلا نملاعناهدادالا (ةثاكعهنداهاىف
 رد_صملا وهيثة_ةدقح راصو هانعمم زالهدب رافابلاهنم قوت_سلداعي ىناحلا نالاه هريسغو سكنلاب

 مع :وه وةدلشهوةهفههفاكوةم ووهضمه_:يعوةراحصلا نمفو رعم ةثاكعو هل ءاقل فاضم

 ملسو هيلعىلاعتهّنلا لص ىذلا تحاص ةشاكع هد ولاخ نبال سدل بانك ىفو توبكدعلا هل داولوقنم
 هللاىلدصةفيرشلا (هسفذنم)ىهتنا عضوم مسا ةسئاكعو ددثموهاسغاو هنوغفخثيدحلا لهأو
 هللارصت ءاحاذا هيلع ل زنا سو هيلعىلاعب هللا لص هنافو ليبق تعقو دق ىفإسو هيلعيلاعت

 لم ةظا ةامودب وأ ةيلهاجب

 هبوكلهاو -ىضزلاو بضغلا
 امطغلاق ىأ(امييف

 هيف ةحسنىقو ىذرلاو

 (ام وضعم) مهلا ىف ىأ
 ءاضقلا ىف أطلا نم
 هنلاىلص ىذلا بذطغو)

 (اذهىفلسو هياعىلاعت

 همضخ عمرببزلامأ ق ىأ
 هسعالالىلاعت هنن ناكاما)

 (عيمااثيدحت ١ ىقءاحاك

 ابضغي نكمل هنأ نم
 انضغب ناك اعاوهسقنأ

 لةمرد_صوأو اذه هي رل
 هبطاخىذلا مااكلا اذه
 ه.ماللاو ةالصلاهيلع

 ندم وهلا ناسا نم

 هالصلا هيلع كتل

 ىوسهيىلامالسلاو
 ماكحالا ىف ضر-غو
 مالسالا نءادادترا ناك
 هطرشب هلتق بجيق
 لو و مالعالاد_تءريتعملا

 هك رتامنا ءاملعلا لاق
 هنالماللاوةالصلا هيلع
 مال-سالا لوأ ىف ناك

 مالكلا ف سانلا فلات
 نسح أ ىهى ابعتد 0

 ىعربصب ومالا كلذ ف
 كلن قن-ةفانلا ىذأ

 رخكالا لوةكاذهو مامالا
 0000600 اا ا ال اا ا تت ا ا ا ل ب اع كد رأامةمسق هذه

 3 وع. دحوأ اعذانم نو ناهرعأب رقاف هلتقب راهو مالسلاوةالصلاهيلغهيلا ةيطعلا ىف ضرغلا سن هنافىلاعت هللا هج و

 سابعنبا نعمعن ىنالةيلحما قدرو ىذلا(ثيدحملاكلذكو)مهناسل واج ومهناشلاهج
 يدسالاْن ضغ ناوهر ضفحتو ضاكلادي دشتو نيعلا مضن(ةشاكع) هصاصق ىف ىأدوقلا نمففاقلاب( هتداتا ىف) امهنههللا ىضر
 مالسلاو ةالصلاهبلع(هسفن نم)هسفنل ضم نا يدملاوهنعيلاعت هبا ذر لوأج ىنامغت



 |0010 )دنقل ئأذمعلاةسيرطل خس قود وأحد !ىألادلا دب دشت ”ي(دعتل) هلمالسلاوةالصلا هيلع رضىأ ن 20(

ناهسفن :)ةثاكعدوةثب دحىفىأ( ثيدحماف عقو هل هن رض ىلع ىأ(هيلع
رو .لاووال_ضااهم اع( هللاوةمشاكع

 ١ 1 

 اني سوه اءىلاعت هللا لص دلالا 23 ) ىلع عقوف(ةذا :ا!برضتدرأمأ) كب رضناك(ادعأىردأالذ)اصءلابىأ( بضقلاب

 هظمح ىف كلعجا ىأ(هتلاب

 عقو هناباولا لصاحو
 با ار> وهو اطخ هم

 ناعلصد نا وص نسح

 لاكشالا نعابا و> َّك وك

 رخ'الات ؛د#اىفل اوالا

 نمؤماأوهواضرأ
 هيداجو أ هئدبش وأهتيذآ

 0 ىبعع

 ىلاعت هللاو اطخوأ اوهس
 ةيشاح ىفو اذ_هلعأ
 ثا ل نا ىلا

 ىنلا ةداقا قفا

 لسوهياعيلاعتهللاىلد
 ةالصلا هيلع هناو
 بضقلا عقد مالسلا 9

 هنمص نقيل ةداكعىلا

 قىز وسح لا نبا هذ

 لاق و الوطم هتاعوش :وصوم

 ثيدحاذهدرخ [ىق
 أنك ةلاحمالعوضوم

 ك8- _صو نمىلاسعت هللا

 ةعل لآ نش

 د رأبلا] ْط 1

 ىيابال ىذلا مالكلا 9و

 مهتاوةراحعلابالو لوسرلاب
 لاق سس ردا , ممن ا دمع

 ناك لاح نب .ركحأ

 لاقو هو 8 ذكيا

 ليوا تنتاك ىد

 دوادونأو ىيذسملانا

 (مسوهيلعىلا عتهّشاىلص)كيسن :لدمعت ّناةح-ذ قو( ( هللا لوسر لد معت »نأ) 121

 صاف ىذرخد كب راليطع فولو ىلوالا نمكلريخةرخ" الا هلل اة تم هز لو لل ٠ ريح لاقهرخآ ىلا

 سانلاب ىل_هذمل_بوهيلغىلاعت هللا ىل_صهدجتمىقةباحصلا عمتجافةعماحةالصلا ىداني ناالالب

 هللا ازحاولاتف كل تنك ىبن :ىأس ا: !ااهيأل اة لترتلا اة تاعو ةبظخ سطخو ريفنمادع_صو

 انعهّنالازحقهءجو تغلب وهللا لاس هرتندأ قيف_ثلاخالاو مح رلابالاك انل نكد ةلفارعخانع

 ميلف ةملظمىلعهلتناك نملل-جوز علامك د_ثنأن يمل ارشاعهلاقف ايدى زحام لكلا
 هيلعهللا ىل_ص هندب نتب قو ىد>نيماسملاى ا 6 الا : خيش مأققو ر رك و ىورتقي "

 تنضقلات ف ةرقكتفان فانت .زاح حفلا نمانق رص األ ئثىلعمدقالتنك الا ]م أ الولاة 2و ملمو

 ةعقدوهيتضق ةس وهيل ءىلاعت هللا لص بلطفالمأ كلذناك اد_عأىردأال و3 ةرص اخ ت تبرضف

 ىلاعت هللا ىل_ص هل ىف تكف ىظد نع رساحانأو ىد رض لاةذاب راضتنك ناد رضا هللاقو ةشاكعل

 وأب رضا نأأما هللاققك:مص قي نا ىدطن نمىمأو لأ ادق هل لاقو هل بةفهنطب نعإبسو هيلع
 ناورسن مهلبسو هيلعملاعت هللا ىل_صلاقؤةةمايقلا ىف ىعمللا وقعت نا ا >رتوقعدق لانو

 لل وطشن د_>وهوكلذب هنو هاعو هينيعنبب نولي اولعجف اذ رظنملفةنحما ىف قيفر ىلار ظني

 حوضوممبا لقب و ةيالاىق مهنونأهج رعاك ىطويسأ !لاقو تاعو_صوملاىف ىزوحانياهر كذ خ]

 َْق 1 ويا عشا لص هن م رد_صام(نكي مل) ىلاعت هلا دج رف دصملادمثعااذه ىلَعو هلسقعت 945

 اذه عق هول ») حرم رسل : هإ_هةىلعىأ (هيلعسضغل اهل_ج١ )هنمدعنءىأ(دمعتل) ةقاكعش برم

 هنمدوةأ ادارأن يجإل_سوهيلعيلاعت هللا ىلسص ) هالاتةشاكعنا)رخ 9 كن :د>ىقال (هسقنل تت دحلا

 اصع :وهو(بيضقل 1 ,ىذب رك ةو) ت َُت ارمثالت ءابنو ملسو هيلعملا عن هليأ ىل_صهتفانمأمُز 25 قل نطو

 1 دقواظخىل هتباصا (مأ) فرضا كن :مادمعت(ادع) ناك اذهكبرض (اىردأالف) ةقيرعشلاهدبىفناك

 11 يعأل_سوهيلعىل أعت هللا ىل_هى .هلا هل لاقذ) كلذ نب اصاف (ةقانلا يرض )كناوهوهري-غ (تدرأ)

 ملِب رض( ل ست .وهءلعملاعت هللا ىل_دهللال وسر ”لدوعش .ناةشاكعاي)هظفح ىف كاعجا ئءآ (عقاب

 6 ةراشا رهاظااهمسا. لاف د ه-عتأ ناءإصاو ةيغلاىلا ماكنلا نمتاعتلا همقو ةعجتتسو

 ىلاعت هللا ىل-كهلنال وستر وهنمنالد_ثاكع هلاتام دو هيلعىلاعت هللا ىل_ص هتم_دعل

 هللالو برأ لاق ىذلا وهو ىردب ىنأ 2 ن ند نبا اودادهة_اكعو هلغمهنمرد- هلال[ سو هيلع

 نآىلهللا عداباس>رم رعسغب ةنحلا نول_تدب اغا ننعم_سنار 17 دن_-> حلو ه-لعدهلا ىلص

 ةراصالا أك الثمبرضع :ةداكعاك قيس هللاقفدل-# هرج : ل 1 اع اء

 رخآالا) ملسو هلع ىلا عت هللا ىلص 6 دحىف) عقوامةشاكعل عق ةوأم لكما (كلذكو)

 نيس>) ه:يعدة_ثاكع ثيد_>هنالهتح ومأو رنمف ةرعنالش ب 52000 (ىلا ارعالا م

 هدنكمو ىمصتقا هللاقامافهلديرضلل سو هيلعىلاعتهللاىف-ص (هنمصاصتقالا ٍتلط

 نم سدل صاصق َر وهشم هيقهنأز رمق 5 ىنطق رادلالاق وهنباجتحالا لال ن ابحن نا لاو ةقْم سل

 نياورباح نع سهو نعهيبأ نع هلو :لاقمثدد ما بهاذ ىراخبلالاةلاقوه يفد مالكر كذ متدحاوريغدك رتهيلعذ معن

 نبالاقلاقو هزم صةقيل ةتاكعىلا تدضقلا ةدهنأو لذ : وطلسو هيل ءىل عت هّللاىلص يبنلاةداقاردخ ام م عياعتهللا ى هرسابع
 (ىار ءالا مم عما و رندف ةرعأالو 2 دلال ات(رخ يا هدحىف) مالكا (كلذك و: ربسغىلع 9 هسبأىلعش را مصب ناك نامد

 ىلا رعوا فد ريثلاهسفننمييأ(هنم صابصتتالا السلاو ةالصلا هياعتاطنيح]هقر ءااليا ارعالأ اذه يباحما لاو
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 ىا لارن 9 «( هتقانمأم ريهقلمتلط ولان ىف ارعالا ىأ(هن رضدق لو هيلعىل اع هللا ىله ىذلا ناكوك دع توععدقىل رعألا لاقف)

 لرد هللوش 9 اهماهزيسس عاعن نءورعلك (ةاهن ملسو هيلعىلاعت هلا ىل-ص ىنلاو) هبرضاة لع (ىرخأدعبةرمأ اهماطخ ىأ

 10 لسو هيلعيلاعت هللا ىلص ىنلا هن رضف) هلكلذ هلوةلود(ىلاب وهو تجاح

 00259552525-20 1271751552522522525559ظلي

 | مسوهيلعىلاعث هلا لص(ناكو) ىمىذ هرب كلذتك رتىأ(كنعت وهعدق ىنارعالالا اقف) كس نم

 نك « مدار زعنبرضلاهن دة كنبدأ ءلرتهيغف(ىرخأ دعب ةرمهتقان مامزب هقلعتل ط وساابهيرضدق)

 0 طذ وهنمامرك هلع لسو هيلع ىلاعت هللا لص هنكل وصاص“ .ةالامق>ةسالقودالا كلذ

 )م هأهش .وهيلعىلاعت هللا لص ىننلاو ( وقعللالدمحالاقحةسماعا رش دواس دان ناكسف ىضم هلق حريغ ريغ

 هلوةىفايك امةروصل اراضحتساةقباسلا لادا د داك عراضملاب ريعو هيدأءوسوةقانلا مامزب هقلعت

 نم (ىنابوهو) مامزلا عدفابيلا ل صتوكالاممضقأ ىأ(كةجاح كردن)ىارعالاىأ (هللوةي 7

 المتو لسو هيلعىاعت هبا ىلهنم املح (تارعث الث )هيمن (دغب هب رضق)هنماحا لا هتقانمامز لاسرا

 اخ هو) لاةفءاض روهيضءقهتمصغ نمور رقامل فانمري_غهناواذ ه ىقهج ولان يب هءلع هماربال

 فوت ةولاك هلاثتما لذ هلاثتما مدعل(هيهندنعى قي منا ملسوهيلعيلاعتمتلا لصسنم) عق دو ىذلا

 د وةلاهءو>ة_فاطخوروجالابا اوص) هب ةيأيد + لكم هذ :همهمد:عهلوةىفاذك 503 هقق

 ىلاعت هلأ ىلص هلضوقمهيقى-ح او 0 :1 نمد هدنعر وضحا ىف(بدأ عض 6

 قده رض دعب هدنع ندالا ل رتنم مجرى أ(ققشأ) ملسو هيلع اعت هللا ىلص (هنكلإ) لس وهيلع
 هدههشتءقوىذلال احا ن نمىأ( رمالانم) بداثلل هقاقحتسا عمهقاقشال:لع(هسقن ى>ناك ذا) ١

 هل_عفاسع ارح زو هلاييدانهيرض نمهلعفام ناك ناو - سوهيلعىل اعت هللا بص (هنعافعىد) ةصقلا

 هللاهجر ف ةصا ا دامو هم هصعفل اخ رمأه بضغل هنم عقب لذ مدقت اك هلهيجنرار كتدعب بدالاءوس نم :

 اعرش هل مزاللاهيهنهلاثتما مدعل هناذب وملسو هيل عىلاعت هللا ىلص هيىتلعتي رمأ هنا هسقن قد هلوقب ىلاعت

 ناملاعملا اثك ىفلاق مقلانب اةمال_ءلانا ملعاو عاهاوهوه_سفن ظكاماةّثناهلعفامادارملا سلو

 َر رعتلااهيقاءاواع *ابيذ صاصقالةمطللاود رضا انااولاقةليا: لاو ةيكلاملاو ةيفنحاو ةيعقاشلا

 ىذتةمهناالا سايقلا فال _خىلعهيفى رد مداح هيد يم اوال كك راد مهضغر عدا و

 ل_؛ئهيلعاودتعافك ا عىدتعانذ ىلاعت هلوعل مم ىل اعت هللا ىذرةءاحصلا لعدم هلعو صوخصنلل

 سدد رمل 7 زعتلانمدلثاملاىلاب بركه رضنهب رمضوةمطا؛ةمطل نأ ب رالو مس ءاعىد-ةءاام

 هود رتابابن وت دحلا هاد ةعىت> نيدشارلا اهلل و مل وهم ءىلاعت هللا ىلصهنبا ل أور ىدهوهو هئادعأ

 ىضتقموهوءاهقفلاهم ملعامرهاظلال وقأى بتنا اراث [هيقاوو رةمطللاوه رضا صاصقلان أمد

 ةريصن رض و هتميع د اطحتت رص نك سحد>افت وأ 45 هدح ودق ةوهطم_ض نكمالهنال ساأيقلا

 ردا مع ل رول رنعىلاعت هللا ىذ طرةباحصلا هل_هفامناو صاصقلا مددهفيعح رختاف رق

 (ورعنبداوسثيدحامأو) ىلاعتهللاهجر معلا نيا هلافالهجوالذ ميلعانسفنأس دقتالف م ةاعذأ
 قازرلا ديعودعس نباوةباحصلا مجعمى مساقلا وبأ» هأو هرىذلاىراصنألا طوس دع

 ل*«لقن عقوهناالاههزغنيداوسوه سلو نا ىراصصنا اذهو رعنبداوسو نس# ان ءهغماح ىف

 انك هحولا اذهىلعالن .لكل هن هرمد اخ ىفاصعل |رهمعط سو هيلعىل عت هللا ىلك هنأ اوه-نع ةضلا

 ل-ةنامدعب ىراخبلا جب رشف نقاملانبالاقو خسانلا نم طاغداوت نب ورع خسلا صعق متواهو

 نءهئاباو وهيه نم(ت امثال دعد

 عفان عقو و هلوبق
 كالا هن رض ىكدلا

 ف رظلاقو دعت تارع

 فوضأ اع مطق باغ
 دعب ىأاب ونمهمل ١ اوه

 شسحافظ اذ هو هل هيهن
 ثالث عتيل برضلانال

 دعنودحأ و هرهلب تارح

 متارعشالس#ث هده

 ناك هلهيرض نا مهوتنال

 ناكلب ه-سغتلاماقثنا

 هريغلو هلاعب مشن وأس دان

 كلذ لمنع نانت>الل

 هب رذىأ(اذه وه حمقل

 هيلعهنم)هيلع عف وىذلا

 ل نأ مالسلا ودالصصلا

 0-0 مو( هيهندنعفش

 عضوموباوص)هعدرب

 هلوقل ناربخامهو (بدأ

 ىحدلام_هودقو اذهو

 هنا ىورب و لاق ثيح
 بدأ عص 5و با ىلص

 ههاضتسا )و همم سد

 ةال_صلاهيلع هنكل)

 ئأ(ققث أمال مللاو

 ناكاذا]) هن رماقم فاخ

 ةخس قو(ه-قن ظح

 ةءليلعتةل#ياوهسقن قد

 قفشأ نيب ةيضارتعا
 نم) ىن-عاهةلعتمو
 مآل حالىأ ) رمالا

 0 ا يي 2 2

 ارهاظ ناك ث اعل ضل رنمهنتوخ لاك! ناكاماه_-صاصتقا نا لصاحت اوهنم صاصنقالاهبلطل هياغ ىنارعالا (هنعافع ىح) < هل ص

 هند -امأو) داعم ملا مويل بقدابعلا قوقح ىف ةلهاملاوةحاسملا مدس ءهتمأ ماعت نمد :مضتن امعمهسفن ظحهروص ىلع هنزض

 نياوةباحصلا مجعم ىفىوغبلا مس اقلا_ ”.اورىذلاىراصالاةيظءنباىأ (ورعنبا) واولا ف يفذتوةلمهملانيسلا عتب (داوع
 نسحلانعمعمام ف قازرا دبع دعس



 نأهثبدحو ورم نداؤسْلاَعب وىراصنالاور عنباءانةدا.ربهداوسرفأ اذعبغْالاثو( لو .اعىلاعثهّللا ىلض لا كن 2
 انأو) تو هراعىلاعن هللا لص ىنلات دنت لاقهنا ني ريسنيدهعو نسحلا هنع ىو رهسفن نمهداقأ مو هيلعلاعت هن ص ىلا
 (سر وسر و مالسلاو هالصل اهيلعلاقف) سوماقلاىفاك اخ ةهسطاقيلخت هقاخ لاقي بيطلا نمقومل اب خطا مىأ (ىناختم

 ءاطل اديد_ثوءا<لا مضد ؛ ( طح طح) هلوقك ديكاتللر ر كوهبيطتوأه سل نع ىلا ديدبتتلا ءانعمومب غبصب رفصأ تدنوهو

 مفلاوةفخا ماقلاروجبفدك فءاضمرمأ هنالثالثلاتاكر حا هئاط فز وح وهل سعب وأهريغ سلب اذهّنع عضعأ ن نيم ءامهلا

 وهفةءاطلا ناك.اب طآاطوضمهتأراذكو طلاب مأاذهنارهاظلا ىلحمالوقامأ ن كاسلاَك ب رحت ىف لصالل ل اوعابتالل
 ىو روزي نكاش طحدأط حد هو سرونينوكس ىورو ىناسهلتلا لاقو اذه طخلا ىفاطخ ناكسالاف طخماب رعالا ناكاذا هنأق هنممل3

 ادب مريخ هلا ىلع عفرلا هلم فوقولاوهنوكسلاهجو عن ىنذالا م هلاخو ىسبتنا لطالا ءاطلانوكسو نيسلا سون

 0 ا ا ا ا ا ا ا وأ سرواذهأى أ ردقم

 هل_ءلفادهتدثناف بهو دنباس>حاصهنأف ملسو هيلعىلاعت هللا ىل_ص ىننلا كردي لا دهءاقشلا ىام ىافوذ 2# لعق

 هسيبأمم اوهم-ساق فاو ,اك خبصت نعي سرو ل غب
 هسيلعتاقناهنارهاظلاوو رع نيداوس ةفو رعمةصقلا ن 3

 ىل-ءاماو سدلب وهم

 ر_-هاظفو نس رككتلا

 قانضلتال اما رعأ

 هأهنف ام :رخغ نآك هلعأو

 مم رغاه_سانال ةتالدتع

 رق_صالا سدل ل و أ

 ان و ركفوجالاو
 بيطتلا اذكو اًعاطم
 همشن هنالز اول هي بيطدا

 ىحندلا لاقو ءاسنلاب

 5 رم بيط فول ا

 و هريغو نارغعز نم
 ىهتلاوهتحاياريخمادرو
 رهاظلاو رثك أوهودنم

 نم هنالهم>ابال خسانهنا

 رثك أن هوءاسنلا تيلع

 (ىنشفو) هالامعتسا
 ىأ ى دخت ةخن ىفو
 ىقاسدضتب :( ىةحلف

 ناك هلعل و( ىعج واف ىنطن ىف )هن رضاعق رمىأ(هدي

 (هنملاحتلا بلط) هأيأهب هرضب (هدصقنل) ودو هلل وم( عااهن :م)دج وىأ(ناكاءاف)هن رصد دقي |

 ىلاغتهللاىف_صىنلاتدنأ) داوسلاقءاملاةدايزيهداوسمناىلاعت هللا هجر ربل دبع نيا رك ذ ذو ىتنا

 ةرجانيسبهنولو نارغعزلاب طلخبيطلا نم عونوهو قولخلا:خمضتمىأ (ىناختمانأو إسو هيلع
 خسانرخأتمهنا ليةىسبنل أو هتحابااه_ضعد قو ةكيع ىلا ثد .داحالا صعد قدرودقوةرعه-صلاو

 نيدجأن ءدلا باه خ.شل اىدلاو خيش سهذاذإو زئاح ازيق وميت اوما دلا قداتعممنال هتعمل
 (طح ظح سروسر ولاقذ)ةيحالارم ىف ىعن ىوادتلاريغل لاح رل اىلعءانحلا ةمرحملا ىسفاردخ

 مارحو هوهمكح همكحوءانحن او قول لاك هنعىممو ةةرطعش وهب غ بهن نميلاب رفصأ تدن سرولا
 اضنأ اديكانررك هلرمأ طحوررضنز ونس رووه-,.اعراكت :زالرركو ركذوشي دل ا قة ىملل

 طحفاطو فقول نيسلا نوكسو ردقمأدتمربخوأ أدتمهناىلهعفر زوجيف شر وٌكياعأهريدقتو
 ىنهيذردش ءالناز وو ططحأوددرأ هلصأو دررخ ”الاددشمرعأ لك قزوحإك ةحوةفموأ همك ان

 ةراعتساوهو ىذب رض ى عع نينمجعك( ىبشُعو) اًضرأءانلابيطنم وهورب دتفاضبأ رام دصقي و

 ىأ(بيضقب) ب ناذعام وسلب رموياعد صو ىلاعت هلوقهلُدمو طوسلابهعنقو للجلب ءاكةقو رعم

 | ل هاك ادلع -وابياعىأ ( ىنطي فهد )هل-+ل_سوعياعمتلاىل_ص هيداعزاك اصع

 ىف ثكف)كنمم.لامأوأ كاس أ (هللا لوسراب صاصقلا تلف )هب رض وهوأ هب رخ( ىنءج وأو)
 5 (هيلعءآر ركنا ل_نوهيلعىلاعن هللا ىبصهيرمداسمنا) وىنل عت ةكاص| كنقا هيرضال (ه: طد نع

 هلعئاخ بيطلاه_لع عنةميفامرح ناك هنا ليقوهيلعرب زعتلا ىد:سءاسلاصب_ثتهيقاسإ هميطت

 اهتطلواعضاوت دوال ناحأهنك-او لوقلادعب لعغلابهلعاقل ارح زهلعو ممر ه ب لسوهيلع هللا ىلص

 الاهيريضتدربلل) سو هيلعمللاىلص(هلءلو)هنعىم متم هنأ ملعب بو رضا | ناك دقو مدقت امدنمةجر 39

 اوددش هسخالوأهب رضد رب ودع ريل هدب ىف دضقيوهيلاو راشالاداراف قيليالامهئمدآر ارامىلع (ههيبلت
 تعم

0 

 عىهت هنأ ل سو هيلع ى ل اعت هنلا ىلص هسنع ىو رهنأ ىمكاةيئاحفتيأرمت ىبهتلا نان >او ,رعالا لاشتم ا نءهعانةمادعد َ

 5 1 فود لوءقم ب صنلاب (صاصقلاتلق) هل ىق هدير خخ ١ ه_خطد : قهنعطفاقلخةمهآر هناو ثالث وأنت" رو <

 نءىل فشكف) مان *الا نم هقحت ب امريغبهبرض مال لاو ةالصا 4 ماع هنأ نطءول-_ءلو (هللالوسران) َكتمجاطأوآ

 هيلع ىنلاهبرضاءاةخسن ىقو (هايأهب رضناك) اهءافلوشب نآهق-ئاماباوج(اما) هموقلالرل“ ١ وهب رلاع_ضاوت (هنظد

 (ههيبنتالا بضةلاسب رضذ :ربل لعلو) هلاح لعوهوهنءءاس دقو هيلعمآرةذ_فقو(هندآر ركشا) مال-لاوةالصلا

 للحتلا بلط) هب نرضن (هدسصقب )ليج عج و راهظاوأ ةقيةحىأ (عاجيا هنمناكاملغ) تيداتلا ماقمىق ميطلب رض

 هقحم سام ىلعدت ازا ردت ىأ(هنم



 هد « رعزداوسأث ورذقوك رغْنيدأو هلو هنداونل ةيسقلانمرببا دعت بالطرق يبا هرافي ظ ب *(هاَنهدقأم ىلع)

 هموقنم حايشأن ع ععساو نب نامح بت دد قدسأ نم «|لاوو ةففخ هريغراصنالا ىفداوسو واولاددث«هيزغنيدا تلاع د و ىسهتنأ

 نب ىدعني فيلحب , رعنداوس رهعوقل اهءلدعن حدقهعمو ردنب موي هبات[ فوصل دع لو هيلع اعت هللا ىلص هللا لوسر نأ

 سلال اوسراملاق» دا وسأب وتس لاقو حد ايهنّلطب ىف نعطق فصلا نملصنتملاعي وماشه نبا لاو هصلا نم ل نم سمو هو راحنلا

 لاق كدا و هنطد نع مس .وهءلع ىلاعت هللا ىل_صهتنال أوس راها ؟لاتى دناؤلدعل أ وق كاب ىلاعت هللا كعب دقو ىدعد وأ

 كداح ىدلحس عناكب دهعلا رخآ نوكي نأت دراف ىرتامرضح هللا لوسراب لاقداو ءاباذه ىلع لل حاملاق هنطد لقوهقنتعأ#

 نو رعهنامسنلا صعد ىف عقوأم موا  اماوىلحمالاقو ىمتت :اريخ لسوهيلع هللا ىلصدتلا لوسر هلاعدف في رشلا
 يطق متلا 1 ف معم_ وال بارك جو هالك هوا دعو برص ع سس حسم وسم حسم يدمج. ندع دعم يدعم لب المزمل ىلعو طاغق داوس

 ىنّلملا نسا اهخءشهلقن هتباحاب مك هذ كل هل عورمش هرب زعت هناامهدحأ نيهجوب ةومشلا عفدق ىد هيلع هل سالى >دوقلاب
 فرس ءاانلاد ف هللا لصول و هنعوفعمأطخهناىفا هلاوهت ُدلاهد_سح لمت دصقاءاوهدوةدصقب هنالعأل
 عت نبا ارك ذوه-:عىلاعت هللا ىذرةشاكعة- 0 ىلع) راحاذهو هممالاميلعت 10
 5 ل ةيزغنيداو ب رخهيلدعي حدقهدب قوردب موب هياكك | فو ةص لد عل سوه اعىلاعت هللا ىلص هنأ قدسأ

 ب ( لصف 2 ٌكئعبدتو هّللالوسراب ىف -عدوأ هل لاةقداوسأب ودعا هللاقو حدقلاب هنطد ىف هنعطق فصلا نم م را

 ةالصل هيلع هلاعفأاماو) هيلعملاعتهلبا ىلص هللاقق :ههنمعأ و4 د لم ةفدقتسا هل لاقوهنظد نع هلى كف ىندقاف لدعلاب هللا

 2 م دلامالسلاو ىلاعت هلا ىل-ص هلاعدق ة لداح سعدهعل | رخآ نوك»ناتد راف ىرتام مضخات لحدا
 ماكحالا نعد را ريغ مركو فرشو سو هيلع
 ةأم ثدرومابةقلعم ااىأ 106 وقمت :دلا [سوهيأ ع هللا ىلص هلأ 1 7 ىذ اعلا لاو لصف)#«

 قىأ ([ةرادسم (تاهو هرك-ماو) اعرشت امرا بانم>اىأ (ىداعملا ىتون نما ميةهمك ف )دئاقعل اوهدامعلابال

 ىقون نم) ةبويندلا هلاعفأ مسوهيلعىلاعت هللا ىلصهناىأ ًادتبملاهمكح هلوةربخ(هانمدقام ) ىداعملا هل اقمتني رقب هيثم ةهارك

 4 -ةحىق أاهوركم نوك.الذه* أ ماعتلو هفاعات هنرشك زا اولا نايباهو ركمهنم عقون افا موصعم

 زاوجنمو) هذ ؛ءتلاطالال ةحاحال مالكلان م وعلم رك ذإ ة>احالف هنع ىوعم ريغدبانمانهىل قامو

 (هلك وزد والا قد 0 ك ذاماهضعىف طلغلاووهسلا

 هيلع ىلا عت هللا ىلص هذ منسدح لدأ (ةودنااىف) راضريغر :(حداقريغ) هذعنامو وهسلان م هركذام لكىأ

 ان نانا رع ىأ( رودنلا ىلع) هلا هنأ قىأ(اعذ)هر ودص مومذمريغ هنا عم(اذهنا لب )عد رسلان مهيفأ1 سو

 | ل د نيسلا تفي (دادسلا ىلع) عقاواهرثك أىأ(هل اعفأةماعذا) هل كالو هعوقو لقامردانلاو ادج لياق

 هيرست تاهوركملا صحن(: ءو(باوصلاو) مدعلاك اهريغلعح لكلا ةماعلابدي رينازو <ودصقلاو للا دتعالا ىأ ةلمهملا
 5 حب : (برقلاوتادابعلا ىرجمهيراحاهاكوأ ) سو هيل عى لاعت هللا ىلص هلاعخأ ىأ (اهر اه.« قا ,لاطملا

 (تاهوركملاو ىصاعملا
 جك 1 ناب

 (هانمدقام) امهمعهظوحت

 هانمدةدقامةخ-فؤق 5

 0000 2 | اهرثك 1نامامدقتامين(انيامىلع) اع هللا برق :ىذلا امال سلا ل داءاقهل
 راو تا ناييلوادننإ | 6 لع ربص هناك هدابعاهلك نول .اماو وسو بسلاو لك لك تاعاس ايس نا

 هيفا
 نيتك ىأ (نمز) |( ت1 تت كي ا (ترورصالا) افامفارابثدلا سما

 اوهس ىذعلا قالص ىدحا ىت عكر نمهمماستك هلاعفأ ىأ (اهضعي ف طلغلاو وهسلاز :او>) ) ماغش -دْئ (

 رودص ىأ( اذ هنا )ىلا ,ةخسن قو( لب) ةمصعلا ةقص ىلعةينم هلا (هوبنلا ف حداوريغهلكو) نيديلا ىذ ثيدح ىف (هانرك ذام)

 لب) داهتجالا ف(ب باوصل 30 وةماقعسالاىل( مادا اد لياملاغىأ ( هلاعفأ ةماعذا َر ودنلا ىبعابيق) وهدا

 نان م(انبامىلع)تاب رقلاىأ عتفنمذد (ب رقلاوت ادابعلا ىرحم ةب راح)ت اداعلا ذو نءةردا هلا هلاعفأ ىأ( اهلكوأاه رش
 هترورضالا قتل ]ةيوهإ دا هلاعفأ م م(اهءدخأ,المالسااوةالصلا هيلعناك ذا) تاعاط ب1 ةنن امبتاحابملا ناو تاينلابلامعالا

 هيرورضلاهر ومالا ىأهنيرورضالاةخن فو ةيب ورلا ىض تقم ىتذوديدو بعلابجأيقتلا نمتيورخ الا هلاوحأ ىلعةذيعملا هتجاح ىأ
 هيرشلادارفااهتعىغتسالى لا



 نب ( هعذصا فو رعمنيش)ه ب ويندلا هلاعثأ نم رك ذامىأ(كلذنمسانلانيبوهندباميقناكامو) ه.ر نيب وهندب اميقدلك ادهو

 ماعناىأ(رب وأ) مويلا هعذ صن فو رعم لعفنمب رثادهرماف ىأه يلا 1 فاضم نون هرورجمفورعمو فرط

 10 سم ل عسسل سمن حصص سم ضلك ل ل مل ل بدع اعدل
 ليلقلاوةايىكاوحورلاة يقر هانعم قمرلاو هنوقو هتيةب ىأ هنايح ماوق هءامىأ ( ههسج قمر مةءامو) 0
 هماعط هيل خدي ودربلاورحلا عقدي [كاه>١ هدامىأ(هتاذةحا هم هيفو) ىمرلا دس ىذلا شدعل انه وأ) مسيء أه دهقلي 5

 مي ومهطبضر ىأ(هتمأس وس وهتعبرش قي وهيردبعبا مب ىتاا) م تنوموهؤاسنو همدخو هءاودوأا ب من (هغهدسس
 هدوضقللاةدابعلا ةهينايباذهو د انربأمالاو سائلا سو فانكو ه لاقةغلةءايسااىمهنال مهيلعأ] بوب ل ملا وسكت
 هر ومأىأ(كلذنمسانلانيبوهنءبناكام )اما( و)اهرعأ ماقأو اهانغحاذا ةيعرلا ساسلاّب هل ةأسغ انهت حن قومأ

 هىدارب فور عملا نال نسحل_بجرعأ ىأ( فورعمنن.ذ) م ,ةءكوهمأ هل ماعم ىف هنمةي راحت ةيويندلا امنق 0 ل ىأ

 همرك-:و هناس>| نممه عقب وهلص وب ىأ(هعنصي)اذكواذك نيب ى ملا. اكمسةثللاةهزيب واذه اقلانرأ) بع را

 هيفطليامم (هلوةين حما اكوأ مزغنامتاطعاب مهءاع(هعسوب)ءاطشو ريم أ( ربوأ)مييلع هعبط رفانىأ(د راش
 ه2 و[ هلى صبومريغ نمهعم ب ىأ هثلاثو هلوأ حقب (هعمس: وأ)ءوحتو مهظعن ومهبولق يأت و يكب براد درلم
 ىأ (دراش فلانوأ) فاك.تبالاهل.ةامنيب وهب قرفالد :يح هنالىلوأ هل.ةاموليفاكهئااثرسكوأا هديل 1ع هملق تعثر
 هللاهقيذي ىت>اللاو ربلاتاهجوءاطعلاب مهبولقةغلؤلابارعالاةافجك هلو روهتلةعاطن عرفان و مدد. 6
 ا 5 6 7 وم 1 5 ىئ (دناغمر-هقوأ)
 ةارادموأ) دب ربا هيلعاروق ع-جر ىدهرحرب وهعد ريخ(دناعم رمت وأ) هلهللأ هده و ناالاةوالح "انا 0 8 زكذم

 نيقفانملا عم لسوهياعملاعتهنلاىلدهلءفي ناك ايهحئابق ن ءءاضغالاوهاذالمكتوهتفطالع(دساحأ] نسا
 3 3 2 3 ه ىا[إ دس

 رمالا (ادهلكو) سانل اةارادمناالا دعب ىلقعلا سأر موهيلعىلاعتهلبا ىلحلاقو رادكلا لهأو هو مامردلان موق

 هيفا هيلع اي واهنمدودعمو هتدابغي ىدلمىأ(هلاعأ اصب ىدالإ) سانلانيبوهنسناكىذلا | ©. 6 ثوم دق. مفرإا
 ةمزاللا ةظوملاهنادابع نمدودعمىأ (هتادابعضئاظو ى از ف مظانم) ةيني دلاابازملاو عفان ا نم : 0

 مه راد تمداممهرادو

 حاصب ىدالاذه لكو)
 اصعةخسن ىف ر(هلاعأ

 ىا رزومظتنم) هلاعأ

 ماقمىفاهدئاز وأاهرهاظ

 ناكد_ةو) اهدئاوف

 هلاعفأ ىف فلاخم

 (لاوحالا فالمخا
 رتل ندع ةفضراقلا
 ذب (دعب و)ةب ورخأالا
 (اههابشأرومالا) ئه وىألادلا دي دشتو نيعلارسكو ءاييأا

 ى ازوةل ي 2 ةراعتسا هيففاهكءاس ىف واهم مةدودعملا ف اقن نم هناك هعفانم نحةدشل اذه ةالص'اك
 هصاميذهريغ فل اخ ىأ(ةي و.ئدلا هلاعفأ ىف فلاي ) لوهيلعلاعتهّنلا لص (ناكدقوإ) ىجان ىنهم
 رسكو هلوأمضب (دعب و) هلوخ آ لاحم ةقلاخلا ىضتمَف هل ضرعت ىتاا(لاوحالا ف المخا بحت )اهنم
 اههسانيامىأ(اههابشأ) لبق:-:ىتلا(رومالال) هنم كرادتب مدي وئجئأ هلادديد كتوهيناث
 هئماقا احس: رقرن 1ناك-1ىأ(برقامل)رخ ”الزاكم نم هتكرح ىأ (هفرم7 ىف بكريف)اههباشلو
 رو ةعل ىهسلا راج ل_سوهيلعيلاعت هللا ىل دهلناكو ريك-هلامدعنم هيقام عمدبوكرةلوه-: ( رامتا)

 وأن اكاركذ ل يلا ىلع ىو ةءاملبالا نمو هو( ةل>ا رلا)ةديعبلا(هرافس أ ىف) كرب( و)رعسلا ىف 0
 هللأ ىل_ك هلناكو هر هوهبوقل ل2 1كإ لهنا ثمرقسلا ىف هنوكرفلي>رلا وحل ةغلابللوؤاهو ىثنأ

 ىةلغبلا) ةليلقانايحأ لو هيلعىلاعت هللا لص( بكري دقو) ريسلا ىفةر وك ذم لب اةدعل و هيلعهلاعت
 هللا ىل_صهيلقةوقل كلذوهب ورح ىفةلئاقملاو ةكراعملااهيف عقوتاقوأوأ عضاو مىف ىأ (بررحلا كراعم
 ىهابمكرىتااهتلغب وسانلادتشادق ونينحكلذزاك وهودع نمهثو+ مدعو هسا.هدشو لسوهيلعىلاعت

 (تابثل ايلعاليلد) رهسل اى ةيلعمالاكل اوه رخأة لع هلو سةوقملا هلاهادهأ | ّك ذءامهدتناكولدلد

 ناز

 اليلديرحا ٌكراعمىفةلغبلا سكرت و)ةلمازلا قش هوريسلا دش ىلعاهرمصل (ةلحارلا) هديعبلاىأ (هراقسأى فو ) ههاقمةلالج

 سأبلا دةشا اذ! ههجوىل اعتهّللامرك ىلءلاقورغلاورك-لل عاصتالا توك عمهبلقةدشو هتعاجشةوقبا راعشا وةافزلا ىلا(تاببثأا ىلع
 سانل | نم ةياووهانلعج ىأ مل دو هيلع لاعت هللا ىلصهللالوسرءانيقنا



 ىل-_ءدربالو لاحوأ هلل وه قم هنا ىلءاليلد بصنو ليلا تكرهداراولذاهدب ربالو يدي و
 ع-جشأر اك مل سو هيل عىلاعت هللا لص ناكو لادلا وتكا ارلا هنال ل اعملاوةلعلا للءافدادتالْئش لوالا
 مل وه هَل عىل اعد هللأ ىلص هللا لو سرب | قت |ساملادّشا اذاانك هوجو ى اعت هللا مرك ىلع لاهو سانلا

 جشا و ركلاقيالى>هنمادصقهتاغب سكررشي نمهياخت أن مناو ودعلاٌةدشىأر ال نينح مويف
 ىلأعت هللأب ص ناك( وز ريسلا ىفاملعت هلت أر عمهيففازهرظت افرقلاور كلل حاصد الل غبلا نال ريع

 مثفولا عزفلاىنعملصأ(عزقلا مويل)اهو يبي ىأ(اهدعت ولا ذيأ( ليلا بكرب) رب] سو هيلع
 دري_لا لم اك فاك هبئةقم رةحراصوةئغب مهءاحاذاهو وو دع عفد]ة عرس سانلا جوخ ن عدن ىب

 فوطءموهفهثيغي نمتلط» ,رمانمالعالل توصملاو ه(خ راصلا هثاغاو) ل يةاأكةراعتساو هسلف

 ه:طاغارد ةعاهدب ةامقلل داابل-تو هل رلعىلاغت هلا ىلص هل عقوا!ةراشاهيفو عزةلاوأ موي ىلع

 اودع رب ملئ هديخو سشهذو ىثنملا عسب ريس ريغىأافوطق ناك ةحاط ىلالا» ردسكرك ركهن:ذملا ىلع مجهودع

 لاتةسرفلا تدح وفيك هلل .ةفاوفاذتالىأ اوعارن نأ مفلاقتاعجار هفلخ ب رخنءىقلف عجرو

 لص نالر ف وطاا ع ساولاسرغلل لاقي وكلذ هلوةدعب سرقه. ل وطال عساوىأ ارحهيدجو

 ل (هسابل )للام أك ماظن ن نحأ ىلع ناكس انلا ب رهن «تاك أنو ملا رجلا ىعم

 هل فئث لك عضب ناك ف عنصتو امية فاكت ريغ نمةمسانةماهلك ( هلاعفاو هلاود>أ رب بو هسودأم

 لقاك 0 قباسلا هلوق ىنعموهو
 قنعال سال ايلح ل_> رالناف 0 هيقدليام ل-ع لك م اق

 ل :ومأن هلعفل لعق. ) ناك(كلذك د1 ار د تس رابتعااح)

 دقئأ (ةسايس و هلل اوهقمب وص خموهذ :(هتمالإ)ةواغمىأ(ةدعاسم)ة+ .غرهنق هلْنكت ؛0ناو(لاندلا

 لمعي ىأ ةمالل ريمضلا اوردصمءايلا فيفخدب (اهفالخ ةيها 3 و) مهظةح ىأمهتسايسولال هلعقب

 لعثوأ هكرتك (هريغ ىريدق ناك هناو) ز وكتأه ةمتعلا 2 مدعداسمن نومهم ولعل ريجانايحا هدربلام

 ىأ (اذ_هلعقي دقوهنما ريخ هل على ر دقواده لعفلا لرش 5 هي همل !بحأهنال(هنما ربخ)ه فلا رمأ

 ءاخ ارك(: ريخحا هل) ناك(اسمم)اي لا ومأ ىف مدقن اك( ةينيدلار ومالا ىف) هلعف ن ماريخه كرت ىربام
 اذك ىقهللاراخ نم مسأ# انثملانوكسوءاسا مسكي هنا هريغلاقو ىدهااىفاك ةي كهكمع يدل اةانعللا حمقو

 ةري_طوةريخك دداصلاو بنان عم رتب ةلعذنافاذ غهجواللوةأهح وبس لا هحتغب هنا ليقامو

 هكرثو هلدق ىقىلاعت هللاهرمخامم ىأرخ" الا نود( هيهج ودحأ ىف )ةاحنلاهنح رم ةرححكءامسالا قو

 هناا ؛ لسوهيلعىلاعت هبا ىلص (هج و رخك) هلوعب , هل ل ثم مث ةينيدلا ر ومالا هل مم رحل كلذالولو

 نايفس أب راغجرخفري_لا فةروك 0 اك فورعم ل 2 ما (تسالة يدلل

 ىلع قاط» بهذلملا اوهدنعرا خا سو هيلع ىلاعت هللا ىل_ص هيأر ىأ (هبهذم) ءلاذذا (ناكو) شب رقو

 ساونوبأ لاق أك ىنعملا اذه

 بهاذم نوقشعي اميقسانللو 01 اهلهالرابدلا بح ىهذم نمو

 و مضل نيذلا م- مع ىلاعت هللا ىذر ةباحصلا ضب نالكلذواهنم جو را مدعىأ(امبنصحتلا)

 ىأر متو هيلعىلاعت هللا لص ناكولاثتلل ةذ» دما ند سو هيلعىلاعت هللا ىبصهحورش او.حاردةوزف

 جورسلا كرتداراو ريسلا ىف[ك مهلاهوأو مياءاهصقفرأر ومأوهباحصأ عع ىل* ةىلعلدتاب و ور

 لاةفثل ىأ رلاج رخاساهلا ولات هتفلا ع لعا ومدثقهب نرح ةمالو هعرد سدلف هلرئم ل خدك هذ .ةمومغرف

 طعم"

 خئاضلا ىأ (خراصلاةباحاو)
 هعقاولا هن داحا,مالعالا

 لءشن نأك (كلذكو)

 (هلاوحارثاسو هسامل ىف)

 نمىأ هلاعفاةخسنىفو

 هارفوهبرشوه-اكأ
 هراظفاوهما. ةوهمانمو

 همالك و هن وك زكمام ان 0

 (هحلاصمرابتعا سس

 حاصمو) هناذتامهمىأ

 ل_هأةاعا 7م ىأ (هثمأ

 ىقد_>ا لكردقيلهتلم

 دع هدعب اتم ىلع ا

 لئاش لئاسولا عج ىق هاندبأم

 ذك هزل“ اا ىشلالا

 رومأ نملع-غلا لعفي
 (هقمالةذعاسايندلا

 ىت# هلا لآ اوحأ ىل-ع

 0 6 بايشو)

 ْنا واهفالخمةيهاركو)

 اريسخ هريغىربدق ناك
 ىئ ا يح نمىأ( هذه

 (لعفلا رتب! ناك(5)
 (اذ-4) رخلا لعفىأ

 وأهخيفت ةمسكم ئأ

 ىك ردو ةوهنمأ ةحاصمل

 نمىأ(هنماريخ هلعف
 اراعشارمالا سن ىئهكرت

 لعفغي دقو) هزاوح
 هكرت ىربامىأ(اذ-ه
 رومالاىف هنماريب 5

 ممسك (ةرع رم ا هلامث ةيشدلا

 نكس وءايلاعت ةوللاتما

 راثخا ىعع راخ نم مسأ

 ى) ريخمو هام ئأ
 ىقىأ(ه-ي4جودسحأ

 (امنصحتلا) هنداعوأ(هبه ذم ناك و)هموقو نايقس أب راحمنيح(دحالةنيدملانم) هباحصاب هج و رخك ١ امهلعف

 اهزمجرو رخحتا مدعو



 مهرومأن مةخس ىو مهرفك 6 لاشريغ(م-هرمأن منقي ىلعو هر نيقئانلا لق مال لاو ةالصلا ه-ملعهك رثك و ىأ (هكرتو)

 نال)ةيهاركوةخسنىفو(ةهاركوم_متبارقنم)ني_صاخغلا (نيمؤلل)ةاعارتو ىأ(ةياعدو م_هريغلة-فلوثء)م-هك رئاغاو
 قافنا |لهأس ثرةصققهريغو ىراخل اهاورامو هوهابل سساذملا( ثد ده | ىقتءاحامك هباحصأ لاقي اد_* ناس الا ل وة:

 رءالايداراو لذالااهمزعالا نج رخيل ةن دا ىلاانعجر نءل ناطصملا 0 ىنبهوزغىف هلوقو ىلأ نب هللاذسغ
 1ر27 و يبوس سس سس مسصسسس» لودر لذالا و ةسسفن
 لثقوهتحارح نمناكامناكذ ىذهوهودعنيب وهنبب هللا ك < ىتحاهعض! نا هثمال سدلاذا ىذا ناكأم ا هللا لضديبا

 لق هكرت)ك لذ نم(و) زئاح رماامهالكوهباحصأ ارا هيحأ اماهيق رت ةينيدةصقمز هفدريغو هرج قرا زهعمسف سو

 نمذوخام اميدقيرعلاهؤرعتال ىئالسا ظفلو هورفكللهافخا عم مالساللل نور هظملا مهو ( نيةفانملا تنأهلاقف ثدخؤهو

 فااخ نملك ىل-عقلط» وهدثاصد سحأ اذاهنمج رحيل هرحج فهرس جر وهو عوبرملا| أقات 6 صض-غمملالذالا هاو

 هللارابخاب (م_هرعأ ن منيقد ىلع) لسو هيلع ىلا هت هلا ىلص( وهو هلك كلذ نايب مدقت[ك هنطابهرهأظ زعالا وهدممو هموق
 مهةدنز ومهرفك ىضتةان الار هظولا فمّمعهغلساموهثاذبانهمهاو>أ نمرهظ, أع ءهب ها ىلاعت دا ف وتومتو

 همالسا ىح ربن م( مه ريغلةعل وم) مهاح رهاظب كح ملح وهيلعىلاعت هلا ىلصهناكل ومهلتقو ناعم هلو-هبهللا لو
 ص وأ

 هلاقأك ةءاهعااك ءأن رقالا ىنعمععجمسأ( مهتبارق نم نينمو هلل ةءاعر و) مالسالابهدهعبرق نمّناءا نهدرتا د هدرع

 ةهاركو) !نالوعمماهو مهول نئمطنو نورس كلدب و مهراكربدةنوأ لي واتل جاتعالو كلامنب || هيا لوسراب قفانا اذه
 فئاد رت نذا لاقف

 ناف لاق برش ةريسك
 هلمش نأ ثهرك
 (و) روهشم ثيدحلاوهءاحصأ ل ةاد# ناس انلا ثد اذا يكف لسوء ىلاعت هللا ىل_ص نإ راسي رالف
 اهاذب نم> ) مها ربادعا وذ ىلعةساك .] !ءاذب هك ر) رطا او>الا دمط» نم رثاحادجا هي بكت ربنأك م نمانلات دخاذا كف

 اهلوارمق لءاد ةدو أ ةعمسوأ همس ءرح+ا نم عرذأرادقمناكو مالا وهالدصلا|موياع ل .عمتا ها ةاحصأ ل | < نا

 رجلا ضعباوجرخاف كلذك اهءانديموتقفن فل ةثعبلا لبق شيرقاوتنب ملف ضرالا,ناقصلم نآبابأ| ها عمك كو( هكرتو)
 ديالو هلك ىف لصقمهزاوجو هعانّتماو تينب ك وذ ىلع ما اكل او اعقنر ما دح او أراياهلاولعجو اوم نعل ةالثعاا

 هذعت و كلذ ىذ رتالا مناف هلجاللو عقم( شد رس ولةلهاعارم) سدقت لقتسمفداانهيقىذوهمسلا دعاوق ىلعةيعكلاءانب)

 ارذخو)اهمدهن م مهفوو مهؤابآهتنباع(اهرييغتلمهميظعتو)ممعهرخفيدرفتللمهرث "املا رييغت | ن ول -ةلةاعارممب_هارب
 ارذ> هك رب( و) ةيلهاحلا نمةيقبهب نمو هناميا وقلنا مل_بوهيلع ىلاعت هللا ىلصهنع ( موولق راعن نم اوناك ثدح(ّشب رق

 ةشئاعل) ملسو هيلعىلاعت هلا ىلص(لاقفهلهأو) مالسالانيدىأ(ندللتوادعمدقتمكي رت)نمأأ .ال_ىاليدوع تب 5
 ى- «عرد_صمنوكةرسكب (كموةناث د>الول)امهريغو ناخيشل اءاورىذلا( حيدعل ١ ثددح اف ا 1

 مهميظعتو) ماكحالا
 هت ىو اهرغتل

 نماهلاغ مارحت ا هللا تدب
 - تنادي كرات 00 ريم 0 رتيمث)هتمردص ارذ>و) ماظنلارهاظ
 مدعب 99 ردع نيباع هد عراس دقوهد دع هازغم ىف هلحربهمأ مق ى هقورعم صرأ ىهو 00 رد (موبولق راقن نم

 ببكحها1+ة1ةة7777 بت تبي هُههبججبر 252757575055277

 ىلا) (هلهأو نيدللممتوادعمدقتمّكي رحتو)اهريغتل ىأ(كلذل) اهرفانتىأنونلا

 مال_سالا ديرب نمي نود_ضر (هباحصأ لة قءاد نا)مه.عز ىلعاحدقهئادعأ نم( ّس انلالوةءنال

 عاقتيف ىبهو ز-غىقلاوا1لولس نب ىلأن ب اهلل اد معىف ىراخدلاهاو رىذلا( ثيدحلا ىفءاحاك) هنع

 لاقةهقافنل لهن ةباحصلا ضعبلاقفكلذإسو هيلعىلاعت هربا ىلصه غلب ولذالااهمرعالا ن> رخيل

 (رقكللاب) مهذ- وع برفالو ىأب رقلا ا:ههيدار_هلاوه-خوسر مدعو هددت ىأمدقلادطثودحلا

 لع وأمل ع هاش ناكىلا( م-هاربا دعا وةىلع) هلايكو هما ىلعهتءنمل ىأ (تدبل ع ءال) كل ]مقل و

 ناكامىل-ءهعاقنرال_غج و ضرالايهيبابفاصلاوهيفهنمجب را ار جا ضعب لاخدا.ىلوالاهتميه

 ىذلا(لوقل العفن ناك) ملسوهيلعىلا»ت هللا ىلصهناههعشا وهن راقيامنيزئاحلادحأ هك رثزم( وزهيلع

 ٌكموةةثادح ىوربو(رقكلاب]مهدهعب رقىأءاحلا رسكب (كموةناث دحالول) ناخيشلا هاورايك ( ةثئاعا لاف )هوك ودادترالاب

 جاجا ريغومانكام ريبزلا نب هاند ورجح لاخداب هتمهتأوأ ت يل ءوأت ينب وأ ت تسأ ىأ ( هارب ادعاوق يلع تدبلاتممتال)

 نمهلاةثناك )ذة نيح(هزماريخهريغ نوكل )مد ( هك رثب م)انايحاىأ(لعفلا لعشب و)انتةوىلا ىبءانيلا كلذ ىلعوهانبام ضعي

 ردبملا هاندان مىأ( ردبهايميفدأ



 ئرمأ ن متابقةاول) ناخيشلاءاورام ىلع عادولا ةج> ىف( هاوةو) بس عكر نلا نبا باسمنا ىأرب (شب رقنمودعلل اهب رقاحلا)
 م.٠ 2 كلذ لعفبذا(ىدهلاتةسإلالةخ:نىفو(ام) هتريدّتسا ىذلارعالا ىأ(تريدتساام

 مدقتاكبابح اهم راشاام ىأرلا لاقو ليرب> هيلع لزنو رك ذا؛هيلعراش اف ىأرلاةىأر مأاذه حوأ
 تريدتساامىرعأ ن متابةتساول) نا خيشلاهاورإك عادولا ةجحىف سو ه.لعىلعت هللا لص( هلوقك و)
 ءايلاديد_ثتوهيناثرسك زو وةففءانو نوكسفحتفب ىدهلاو ثدي ذل اخ آ ىلا( ىدملاتةسام

 ملوهياعىلاعت هللا لص هناوهوهمحاب ىدصتب ومرت ىقرحتيل لبالا نم فاس اموهو ئرقامجب و
 رحغلا موي هلم ىدملا غلب ىت>همارحا نمل< و سدا نأ هلل < ملذان دههعم قاسو اد رقم جلاب مزحأ

 هياعملاعتهّنلاىل_صهنا اوماعامل:مهمارحااوكفوةرمعلاباوعتىمّمعملاعت هللا ىذرهباأ ن اكو
 و سو هياعىلاعت هنا ىل_كمهل لاق هّرنالوش رفالخ مهئاسنومه-ابلب مهعتعا وه رك ع تمس 7

 لءةنازئا» نارعأ ناذهوةينا ادعو ىدحلا قوس ىعنعلول عتعأ كلثمىفاتددو ىأ ملا تل بهتسا

 تايقاسا هلوقو هققلاس تك ىئرك ذاك لضفأ امهيأ فام خاوزاوجالاناوبهيلات>ارخ"الاوامهدحأ
 هلامقتساو ىدشلا فو سوهو مكتوم عنمامردصام ىنمردصن لول ءانعمو همار-ا مآ نمدارملا ىرعأ نم

 هلعفتملامو كفلخ هناك ىضمو عقوامنالهعوقو نءةبانك هرايدّتساوهمدقتوهعوقو مدع نعةدانك
 دهاشلاو ةفا وأ ىتح نك مهن اك ىدهلا قوش نم ىنمردص امنا تدد وىأ ىهتللولو ذو> وم كمادق

 نموهنمث ( ود_ءلاو ر ذاك الههجو طسب) إ_بوهيلعىلاعتهّتلاىلصّناك (و) رهاظرك ذا هيف
 نمهارياس هترقن مدعو مالساللهةءادوب نيمل لاني و هئنيفلوثي ناىأ ( هفالثئساءاح ر) هئادعأ
 هري-غنالةرمملاراهظاوهثاشدأ !نءعورامعهح ولا طس نامد_ةنوهمدكأم هلدراهظاوه.ىلاعت هللا فطا

 اذه هيدارملا(لهاجالريصت) إ_بوهيلعملاعتهللا ىل_صناك (و) هتومج ري راسأ دع وههجو بطق#
 هلوقك هزوا < ىلع لما اريكستلاو ةظاغلاو وعلا ىذ ىنعفمهمالك ىف هنافمهفراعتمريغ

 « انيلهالا لهج قوذلهتو
 ثددذ_>قدرو اك هزءل سوء رءالامهل ثم نهأدب اذا ملسو هيلعىلاعت هلا ىلص(ل وق وز جد ىأ

 ىأليض#”مسارشأ ف ةذعرش(سانلارشنمنا)امعىلاعت هللا ىذر ة-ثاعز ءناخيشلاهاور
 هرشل) هفمافوخهوعارو هوملاسو هوم وهنماوقوتىأ(سانلاهاقتانم) اريثمهرثك أو مهثبخأ

 ةديغر عج (بئاغرلاهل) ىطعي ىأ ةمحعملاذو:د_>وء(لذب و)هنمىذةهلثمناف هلجأنهىأ
 اهآراذافاين دلل هليمل_هاحلا ناف(هثعب رثهيلاب م<يل)اهوحنو ةريثكلااباطعل اك هيف بس غربام ىهو
 ْ دلا نيب قرقلاو ه رهقوهساساذا هناد نم( هل رنبدو)ع رشلا نم هند راباميقهعاطأو هبحأ هدم

 ىأ ( هلزنمىف)ه_فقنب لعق و رشا ملسوهيلعىلاعتهتلا ىلصناك ىأ(ىلو# ب و) روهثمةعب ريثلاو
 (هتنه«نم) لو ءيلعملاعت هللا ىل_صدنماعضاون ( مداخنا) هلعفي و( هالوتيام) هلهأ عممشب لخاد
 ةمدلا ىنءءىهو ريمضلاو ثيئاتلاءان ل.ةنوذلاب وءاسملانوكشو مبملا حش ىهو هلوأل رتل ريجضلا
 هلةناكة-_تلحلاوةمداكس ايةلاوهناك ناواطخريسكلاوسنقلا اهيقعومسملاو لاذتبالا اهاصأو
 ة_ث:اعزعو لمعلاوةمد# |ةماككو حتقلاو رسكلابةنهملا سوماقلا قر ىمصالا ن عىرشْخزلا
 لمعي كهتدبىف لمعت وهنوث ظي وهلعن فص ملسوهيلعىلاعتهّللاىل_صناكا مع ىلاعت هللا ىذ ر
 هاك فو_لانههتجاح لهو نجع و مداخلا عملك ارو هناش تلد وه مقيوهتدبىفك دحأ

 الورح:. ى> ل#النااهمْزأ
 ا ا ا ا ا ا اا لا ا لا 1 0 ا 10/02 0700 لا

 ىءتسا مدرب وغوا وز غمهعمتعقونءذلا( شب رقزرافك (نمودعلاكلذو(وذعللاهب رقاىلا)

 ردنملا نبيا ا هللاقفءاملاريغىلءالوأ ل زن ناكومهرفكو مهوتدعل مهياعاةيتْضت نويعلا نمهنع

 ندحنلامونالا هرد زود

 جملا خسف هلز والف

 هءاك أ كل ذب رمأ[كةرمغب

 مه رطاخ ن عج ريل

 نمةيلها<لاىفروتشاام
 جحارهشأ ىف ةرمعلانا

 انعاو روجفلار ذأ نم

 هعمن كيل نه كل ذب رمأ
 هحفهإ نوكيذا ىده

 كلذلات ائاو كلا :ه

 اديطتراذتعالا هجوىلع
 ارذ_>و هياخأ يولقا

 نأ م هيلع وكن

 اوملعيلو مرو هواولح
 ه-يلامهاعدام لوءقنا

 هناول ضقأ اهيهحسف نم
 اذه مث هلعقل ىدهلاالول

 د_:ءخ وسم خسفلا

 لمد> نيد_جأالاةءالا

 رئاكلل ههجو طسيو)
 قذاثملا نم ( ودعلاو

 اهمط(هنالئتساءاحر)
 نمارذ>و هنقلاو

 (لهاجالريصنو) هنر غن

 لاحد :ءرذ_ضااميق

 هاو راك (لوقيو) هبرتق
 نا)ةثئاعزعنا>.كلا

 ىو (ساثلارارث نم
 سافاارش نه ةخسن

 ىأ(سانلا هاا نم)

 هورذس>و هوفاخ
 هرشل) هنماو سرتحاو

 لاذلامغب (هللذ و
 ع ه

 ند ئطعا ىا ةم>عملا
 1 ا ا ل مل لا للا. ال ياا 1 وا 1012 127 7 173 2 ت7 نقلا 252001717150271952052710070725092235 اة 1105 الةاك 1 اس.

 ىىلو:, و) هتدابعوهةعاط نمىأ(هيرنيدو) هنا مماكحا ىأ ( هّدعن رشهيلا ببحيل) هلام نم سئاقنلا ىأ(ب'اغرلا) هلاشاوركذ

 ةءدد ىأاطخ لوقو مساك دقوةياورلاوه ملا خشب (هتنهم نم مداخنا) هالو ا مخ ف ىفو موقيافهيفموقب ىأ (همىلو بأم كغم



 هل ”المىف)ن سحتدلا ني رطلاد_دهقيو نحن تمسلار هاش ىأة نسل ةئيهفاوهوتمسلا ن«مملاديد كثب( تمش ' و هلرنم
 الاقي وةقحلملاىهو: 'المعجت آ الملاذاهسالمىقرهاظلاواولاقاذك هراز اوى اماغوزومه موق مليةوادودعيلا 0

 ىأ(ودسالى-> )هموقو هتعاج ىأار وصةمنيتحتفبهئالمىف ىورو مع لهثثن يقعان 5 :لوهدحاو ةعطقتناك اذا ةطل رلا

 هعضاوتوهرا سكن اوهثايحلاجوهراقووهىدأ لايك نماهوكود ءاسو مدقو قاس نم هئاضعأى أ م (هئار اأن م ئشهن :م) رهظدال

 هيا[ بداله راةثفا وهيل

 ىد) هراثدو هراسعشد

 نول اد دش (نك

 هئاسساج سورىل-ع)
 م( وكسلاك نم( ريطلا
 قمهراقوو موكسسو
 نإ عقبال ريظلانالمه رار

 4ع راضملاءايلاعتقب( تمسي و)مالىلاو ةالصلاة يلعءايدتالا نئس :سئموهو ةماللهميلعتو عضاو لل

 ةئيملليقو نسحنادصقلاوهو ةلمومنيس تمسلا وةنسحلا ةثيفاب سلتلا اودو تملا نم لعق
 قار طلا ىلع ريسل اورد | لهأ ةئيهو قد رلقلا تدضلا سوناتا قو هسابلو هسفنق نسما رظاملاو

 ضعد ق(هن و ميسي رروهز ةيجلاوزوشلا لب ملا ىدعمنوملمعتس لوقعملا لهأو ىهتنادصقلاو

 هليتاف سن أوهودبد-كلاحراش اارمصتقاهيلعوربمضلا لبةةزمهلارسكو ماللاو ملا عشب خلا

 ْز :راذاؤاه 00 ةماعلا نام ىقل_سو هيلع ىلاعت دبا ىلص ناك ىأ هلزن ازنمو 0

 لاقو هبادآو هئامحود- ثلهرازابارخةسمةذسح ةث.هىلعز رب فارع الا نءهئاساجو هياحصأ نم"
 ا سل ةرغئ ال علاطملا قو ةقحاملا ى هو ةءالم عجدملاو ممملا مضب هثالمىف هناورعسشت و ا ل 0 الا ثدحت ول كاس لع

 هئالمو هأال ىعاناتد ورامهما ىفاسملثلالاقوملا ىتحو هلوةباضن[ت سن [لوالاوةلالجو هبأه 2 10 موو رام اكاةوامرعا قاشملتلا || ام لال -_ نويعلا نول عيةعاجالملاو تشالب عسانلا ن نم طاغوهولاق ف نصل قراشملا ن ءىووناا هلةةوزو هم ا 7 58 5
 ةداعوه [كهمادقاوهقاسك هندي فا رطاىأ(هفا رطانم) ةعتلا ( ينل رهظالكأ( وديبال ى>)

 كلذةياهنو هتباهلىأ( ريطل |اهثاساح سو رىلعن *اك ىتد>) ىدانلاوةولخما فنيم.ثحمافا رشالا

 نك اسيلعالا عقيالريسطلا نالمفوةعّدنا ررلا ؟ركتوهلاربقوثهيلاهرظن ليطاالو هسأر دحأ عوربال

 ' للا دم قر وصقم قتاقاك رهاظهم_كلاهحوو كلذ .اورمشكهو<ثو طئاحو عذجنم

 ادلب ر قندغلكنم ل مهسو ورىلع ريطلا ائاك مرو فرشو سوهيلع ىلاعت

 مالتالا لبق ناك امداكحت مهلث ١ وأن مهل ق ناناك امىأ (م1وأثي ن2 اا عمت لح و

 ىأم م مماك-ةملوأ ثد دد ماكتب هنادا رمال يقو لوضعل اا اهريغو ثاعب مويك مهب ورح نم

 م-ويلعر كنيالو مه_ضراعنالوهنا ءاق (هنمز ويحعت أمت جعلت )م4 هديعب هنااله.سانناسك

 هيض:ةءامم (هنمن وكحضبام)موعم(كحضب وز هقطاو هقلخ اكلم هرطا وهلا ربح ماشا

 الب و 01 ال مسعلاةداعىلع _سوه.اءىلاعت هللا ىلصهكحصناالاو رابجلاعس يسلم هي ل

 ا طلاق لص الس ترام اهنع ىل اع هبا يد ةرةثئاعل و5 ىفاني الذمقلا ل ادءادبا

 هدنعنمعيجمعىأ(سانلا 0 ودق) هناوذو دمت ىدحهخ ميم امكحاضىأ اكحاضا مجد سم

 ف.دالو هئاساجنيبهتي وسو ( هلدع) مهعشو (و) مههوج وىهتشاش وههج وةقالط ىأ (هرمشد)
 ند ردصاذاىأ (َض كازهقلك الىأ(ه زفتسإال) ال_صأ قالا نمدحأىلءوأ هدنءادحأر 2-0 و

 ىلاعتلاقهيلعنيدراولا ب ارعالا هاج و نيةفانملا صعد نمىذالا ىلعهريص ةدّشو هراقولهمضخنامدحأ

 هيفويذ( قا نع :رصقيال)هملح عم(و) ةغلا ىنءغزغلانموهو هجغزأ أت غطتسا نمز زفتساو
 هدب ربامايش هدنع وه نم(هئاساج ىلع )ةرعأن طابىف الأ (نطس ال وز ايش هنم كلرشالو هقح

 ةءاحناك م وعضاالو قيلبالو جذي الىأ(ناك ام)ا رمآم_مملع ال هنانمهمالعالا لوق و وز

 د_>الهيفيغفرطب ريش , ..غينأهل سل ىأ(نيعالاةنئاخهلنوك-”ناىنل) ىناعملا»ذه

 افطلتو م-هاقمياسنا
 لوأثيد_< وأملاح
 هم ىديق مهم كتم

 ىهتل نأ ىلا ه-مااك

 عمت دمي وأهما م

0 

 مهوأ ثيد_غف مهرخآ

 اغاثلا ةدده> نم

 نهطاسنالا قد رطو

 مهضعب نءضامقن ريغ

 مهرمأرخ [ىفةلالاكو ةلالمو
 مهثيد-ىَذمرتلا ظفلو
 1 وأ تب ىد_>ح5ك هلثع

 نوءدعم ا 920

 هرطاو ارالج سا (هن ى

 8 نوكحضا امَكَحْضن وز

 تئاجعىف ىف (ه«هلنغم

 ةرآأ 1: ارغوم ةرايخأ

 ىأ 0 معو دقو)

 0 ا ا ل م
 نا مه راق هلادتعا وأ مهمكحىف هلدعمهعس واذكوىأ(هلدعو )<. دحةشامدَو د و4ع4> و ةفالطىأن وكس

 56 وعن لب (ق#انع رصقشالوب رالناكهم_ضغنا عمبدالا) ماقمنءهج رخالوهجع :زيالو هف خال ىأ(تضغل ١ ل زفمساالا)

 (9] نوكت ناىذل ناكام)» الادهاش(ل وقي)» رهظيامفالخ(هئاسلجىلع) رمضبالىأءاطا | م.كوءايلا مفد(ن ط.دالو) مايقلا هن اا

 لئامشااخ رش يف هتركذ لارض امه ل ضقت )ين هو يوهم هل ام معد لو و (نيعالا ةنثانهل

- 



 لفونب ةمرخوأ نا لبث ىرازغلا نيضح ني ةبْتعو شو (هيلع لخادلاىف) ناخيشلا»او راك( ةشئاعل هلوفانعماخثلق ناف)
 كلسشلا ل ءىذغ ملا دباو ريفاك رسل وع ارا هباور وو وخشب ىو( ريستملا نارتو ةضلطدسط 1
 7 هلاقامناىأةريشعلاوخأو ةريشعلا نبا سمي ىراخملا باو رامأو
 0مم ككككككككخكككككخك1كخ1خكخخ111111111111

 ا ل25 وهيل عىلاعت هللا بص هيداراو حّدفلا ثي دح ف كلذ مد: دقوهيماكمي موءاةخأا يش لعق نا

 همدردهأ ن أك لسو هيلع ىللاعت هللا ىلصدنالقنعب رضن نم هلموةيل هدعب أمم نع فقونأم حرم نأ نيا
 ىذلن اكاملاقفهتلالوسرارانيلاتأموأاله هل ل .ةفهقنغبرمض نمهيلا ماقال هلام ىضمو هعباب املف
 نيعالاة نئاباهنلا ورعاك مال اودال_صلا| مياعءايدنالا صئاص_+ نمت دع هيلعُكلذ ةمرحو خلا
 ءلصأوأ ةناياملا ينعم ردضمة ننال اوةنايخوهو هئيعن هلىويقهنأسأب هرهظ:الامهسقن قرضا نأ

 ىلاعت هللا ىذر( ةسشئاعل) مل-وهياعىلاعت هللا لص( هلوةىنهماخ تاةناف) مدقتدقو ةنئاخلا نيعالا

 لقوى رازملانيص>نيةنديعوهو (اهيلعلخادلا ىف) اممدامهريغو نا خشل ا هاور ثد دح ىفاهنع
 بالاوذبةري_ثعلاو( وهةريشعلانباسمب) انددهت ناتءقاوامهمالمقو ىثرقلا لفون نب مروه
 لادلا هلال(« عمك حضو)هقح ف هلاقامدعب_فطلت ىأ(لوقتلا هلنالأ ل خداماخ) ةليبقلاو أن وندالا
 رش نم نالاق) هلاامد_ءبهعم هل «فىذلا(كلذ ن عةشثاع) مل .وهملع هلأ ىلص(هتلاساملف) هعج ىلع

 هلرهظ: نا) ملسو هيلعهتلا ىلصهنم( زاحفيكو)اس رقري فت م دقت ( هرشل سا:ل اها نم سانلا

 هرهظىلوو ب هذامدعب هتديغ ىف ىأ(هرهظىفلوةيو) ملط موأ ه:عه يف ىأ(نطسامفالخ
 ةقلؤاا نماذهةننيعنارحدقوههج ءىفهكحضو :الوقلاةنالا دع ةريشعلا نب اسم هقح ىف (لاقام)
 هللاَقُذ ةثئاعمدنعو ٍل_بوهيلعملاعت هثلا ىلصهلل' لودر ىلع ن ذاريغب لخد همالسا لبق ناكو مهب ولق

 همو:ىفعاطملا جالا هللاقي و هموةىفاسئر ناك هنال ىًاريضم نمدحأ ىلعتةذاتساملاةفنذاالب
 لاقاذهن مثلا لو سراب تلاهتفاهنم لجأ نع كا لزنأ الأ لاق نينهوثملا مألاقفءارم لا هذهام هل لاق مث
 ثيدحلا ىفو ل. ةهرومأ ضءد|بمفةجرت هلو ل-أ مث هموق ديس ىرب ام ىل ءوهو هموق ىف عاطملا ىجالاوه
 ةارادمل_سوهيلعىلاعت هللا ىلصهللالوسر هل ءقاموه.ةامىلاب و رهاحملا ىسافلاوراكلا ةبيغىلءليلد
 هلي قىذلا ل_صفلا ىفاذه نصا ركذول لية دقو سد رةنعفابو روهتءامبنني قرقلاوةنهادمال

 نم (هلئملافالثئساناك) ركذال( سو مويلعىلاعت هللا ىل ص لعفنا) ركذاسع (باوحلاف) ىلوأ ناك
 دقوهمالسأان سك وهباق نيلي ىتحن ب>[ ىف ىتلانم عمك 0 ءالسالءاح رمهرارشاو نرعلا ف الجا

 بسنأ وهو عابتالا ريشك عاطمديس وهنم ل ئىدارملاوأ فالآ ةرمثعنم هرثك أهمو5 نمهعمناكو عقو

 ىفهل_عحمةءاخ اءوس هإن اك ةنييع نا ىلع د. ثيدحلا اذهنا ىلاعتهللا هجر ىطرقلا لوقو هدعباسء[]
 لماشو ف هلاقام ىلع دن ىت>روك ذم, صوص ريغ ماع ثر د-4لا نال هلهج وال سانلارش ثيدح
 هنازجعمدهاشب يح هلىلاعت هلا ههدهيفمالسالا نعذي ىتح(هسفنلاسيطتو) ةغصلا هذ بف ضتملكا

 ثدي و رقي ىأ(هناا نكمّيا )هردصهرحرمش ذب امهر ون نم هيلع قرشي و سو هيلعىلاسعت هللا ىلص
 (هنعابتامالسالا ىف) ماك عابتالاريثك سيئر ناكهنال(هببسب ل خدي و)لاوزلا لبق الث رحب هلق ف
 ةرياس او برعلاةاداسنم(هل_ثم) عاطأو لسأ اذا(هارب و) هقراقيال ل ظك مهعمهنوكو هلمهدايقنال
 ىأ( د_هلثمو)ءا- .ةرلا نه هلهرعغ عابتانمدا رام( مالسالاىلا)ا:عذمداةنب ىأ(بذدجنيف) مهنم

 قغىف هنالاقيف جر (هجولا اذهىلع) هباهذدعب هفالخركذو ايش هجوىف سانلا نمدحال هلوقنم

 املف)هيلءلوخدلا فن ذاّسانيح
 هلنالا هيلع ل خد

 هلزناىأ )ل وهلا

 (هعملحضو)مالكلا

 ةباور ىقو ماقملا ىف
 ههجوىفىاطن ىراخبلا
 اماف) هيلاط_سناو
 ةثئاعىأ هل اسج رخ

 اظفلو (كلذن-)

 حجرخ املف ىدمرتلا

 تلقهشالو_ترابتلق

 لوقلا هلتناأ مث تلفام
 ىمةشئاعاي(لاقف)
 نمنا)اشاف- ىتدهع
 هباورقو (سانلارش
 هللادنع سانلارشنا
 ةمايقلاموب ةلزئمىلاعت
 (هرششل سانلا ءاقتتا نم)
 هك رتنم هءاورؤو
 هت ءاقث |سانا ١

 مرشماقنا هءاور ىو
 رهظينا زاحفيكو)
 (نطس ام فالغخدل

 لوق و)رمضبىأ
 ىف ىأ (هرسهطظ ىف
 ْنا لق هئتنيغ

 هنريض> ىف لخدي

 هتهجاوم ىف (لافام)

 هل_عفنا باو اف)
 (ماللاو ةالصلا هيلع
 هنالاو هكح نص ىأ

 مقتل ابيطتو) بدالاماةمىفم_ماتعو برعلافالجانم (هل-ثل) اقلانو لءارادهىأ (افالئتساناك ) هل هلوق

 هارب و) هعايشاو هموةىأ (هعابتا) هعابتاسسىأ (هبسمالسالافلخدب) هلق نطابىف (هناميا نكمتيل .
 (هجولا اذهىلع) ءاقتالا (اذهلثمو) ماكحالا لوقو (مال_سالا ىلا كلذب )داسةذي ىأ (بذجنيف)ةواسسقلاوةواغحما ىف( هلسثم

 فالئُسالاهحوىأ



 دفو) هنو رحالادصاقلابا ميلا هن هلةت ةناىأ(ةينيدلاة-ايسلاىلا )لةيويثدلارومالا | راذنئأ(أد دلو ارادهذد نم جرخدت)

 (ةسنيللاةملكلاب).-ةلاتيال[فيكسف) ةريثكلا لاومالاهاطعابىأ(ةضب رعلا هلال او اب) مهعلاتسيةخسنىفو (مهغلات «:نأك

0 

 هللاقي نمةباحصل اقو

 | ريشعةكسس ناوعص

 هليا 9 مالت م رغسغ

 (ىناطعأدقل ملعأىلاعت

 ىلا: هللا لودر ىأ

 رقير هنن نع
 اذىلا ىدخ اضغنأ

 ىأ ) ىديطعب لاز

 ريسغ نم اوهعلاومالا

 راصى->)لاو_ىلا

 ناف (ىلا ىلا بحأ
 ناسحالا دنع نانالا

 ةداكصلا هيلع )هل و5 9(

 قع (هيف)مالسلاو

 روكذملا ل_حرلا ىد
 ةريسشعلا نبا سنبإ
 ربك (ةس مغرم غوش

 كدت نى مو نم_غلا

 ههركيامب ل ام

 ىأ ىف رع :وهلب)
 هملعام) مالعأ

 فد رعتةحست قو( هنم

 ) «نملنل) هنمهملعأم

 الاحرذ- يل ١ هلاحت

 (قئوب الو هنمز رتكو
 ةخسن قودمةعالىأ

 لك هت احن) قثال
 الودح_سنىف و(الةقثلا

 (اعاطمناك دقو ام

 (اع دوب ه]هرمسقب ملا مذد

 نوجراله_هوقلىأ
 ر ووظوةعقنملو دحاذكو(ةرضم عقدوت »رز ورمضأ ناكاذا اذهلثمو )هنأرنع

 ناكونين>دعب لسأى > لا بهو نبا ةي«أ نباىأ ( ناوغص لاق ة م هللا 0011

 نءعىأ(اين :دلاةارادمدح نك) اذه( حج :رخدق) دئاوقلان موذا1_رولةلا فيلا“ اهناوهتنيغ لت نم )ا

 لوخدل عادلا ولةلا ف يلاثب ربدتلاىأ 6 فدا ة سايس || ىلا) ايندلار ومأل جالو هىلاةارادملا

 ىلاءتهّنلا ىلص ىذلا ناك دقو )هتامهمو نيدلا اص“ ةلجنموهق سعت ور رمضرمغ نم مال الا ىف سا. |

 )هَ ب رعلا) مئانغلا نم(هلنالاومأ لذبي) مال الأم -مولق فلات بلطد ىأ( مهعلاكس سو هيلع

 ه.شلادجو وصل رع ىغولام هللا ةيفاريثك ركذا راع د لوطلا باقم ضرعل اوادحةريثكلاىأ

 اذه وىحالاك امازتلا هلوطةملظع ملعدص «رعمظءاذاهنالةغلابملا ف لخدأل اوطاا ىلعهرايث او رهاظ

 مه لازال! هموقلسأو مل-تاف منغلابأولمثابداو مهضعب ىطعأ هنا ل_بوهيلعىلاعت هللا ىلص هل عقوامون
 ةملكلاب) هةصن ١ رعأ الا ومالابمهقلات عممهفلاشبال( فيكس ) رقعلا ىفاذمال نمءأ طع ىطعتهنأ موقاب

 ىلاعت هلوةكداغبشسالادبغ ىراك |ماهةةسالاو | دج همدعد عر وىةوالا رطلابلعبهناف(ةنم الا

 مهبول ةغلوألاهرثكو ل سو هيل عىلاعت هللا ىلدهاراطعو م ايحافاناومأ مد :كوهللابنو رقك فيك
 ريغرماب ىدرهيثام ةنهادملا نا ةنها دا نمب واي قرفلاو ةهب ظعدي رقوةنسح اراد موهو وا

 ةيمأنب(نا وفصلاو] : هد و ةحاصلدو# عور م :رمانفطل هي ةامتار ادملا ودساق ضرغل عو 0

 نهد رأونينثاةنس فوتو نيت>دغب !ءاداوجالاءاحصقلا فارشالا دحأ ىناحصلا ىح لاس هو نبا
 (ىاظعأدقل) رش ءةتسمريغ ناوفصهمسا نمةب اهعلا ىفو نيا بامصأ هلج رخأو هذ ءىلاعتهللا ىدر

 ىلاعت هللا ىلص هل هتوادعن هةماق ىف ناك انمي( ىلا ولذا ضب اوهوز مسو هيلع ىلاعت هللا ىلصدنلا ل وتمر
 نمهآرال(ىلا ىناخلاسحأراص ىت>) لاو رمغنمةلز راهم .هاومن *(ى طعنلا زاخ) هوهيلع

 هربدعتلاؤسباوجىلاراشأم ناودهلاو كلهن ناكام لع ادعو نانتماريغنءهناس-ا

 كر رشم رد هيغادهوهقلول هلاقهعلاخ ىذلا و4-عح وهلة ريشعلا نبا لس ب هلوقنا تلق تنأ

 مل_سوهيلعىلاعتهللا لص( هلوقو) هلوةب ىلا عت هللا همرحام_بوهياعىلاسعت هللا ىلص هنمردَص فيكف
 ريسغ) هقحىف(وههريشعلانباس مب | راك نذاريغت هي .اعىلخا دلا ندح نبه 1 :.هق-قىأ(هبق)

 هق ةرعق هلاح ار ل ور دع وسم رعن وهلا :لاهمغ ىف( ةئيع 0

 نمهتهح نم نوكيا اميىأ (هناحق قب هوبالو) هرش َن 21 كاع هر ريك و هلاح ردحيل) كلذ

 باهمادنىأ اءاطمناكدقوااميسالا «ةيلهاجو هةجنم اذا: اك و و ”وىأ(ةقثلا لك )لمقو لوق

 لثمو) هر هرشن مىثخي فهو ءاطأمهرعأ اذابرعلان هةريثك عابتنا هلىأ (اعومت م)هرمأ عاطب برعلا نيب

 | م0( هو ورصل ناكاذاز لهو كني عم هادم نم لوي لع ىلاعت هللا ل_صهنمر دص ىذلا( اذه

 كلذ(نكي )هر رض ةلازا ىأ (ةرضم عفدو) هعفد شب نيملسلل هن ملحاعر مضالبهرم عقد نملا اء

 وهورل_سو هيلع ىلاعت هللا ىل_صهنم هل ممرد هد فيك لاسةي وص رتعب ى>اعرم ةثاهحع ى- 06 -ٍ هْغل)

 نم هلاحم: رعنله-:م(ازئاحناكلب ) لاةوءٌونلاماقم هر ْرثت ىفىقرتلا قد رطىلءلقتنا ثموصعم

 نم ىدخاذاهتمأ بويع ضع نيس نامل وهيل عىلا عن هللا ىلصهي اع(ابجاو) تاك(ىلب ) همذدصقريغ

 ةحاماتق ونعءهنايبربخان زو<القر رضلاعقو وننامزدارملاو يح عج( نايحالا صعد ىف )اهذ رعنال

 هوو راس لمعبالثل جب ويعود ب( ورلا 2 رمى ) ىوبنلا ثيدحملاءاملع ىأ( نيث دغاةدامك )هيلا
 1 ا د م كل ا جلدك و ا لس اطل الاخ 21 101 اكوام 117 931 ب لفل ل17 اطلت

 نالعك

 (ةاورلا جرحت ىفنيث دحلا صعب ةداعك نايحالا صعب ىفابج او)نوكي ا (ازئاجن اكل ةيسعد نكي :[)ةحاصم

 اهردت ةوهنايذةلك وأ طظقحو وسوأب ذكب



 هأيلا نوكس:ىفاسملئلا لاف (دوهَشلا ىف )هاو رلا ىلغىفظغ هنا ىلعا محق ةخ ف ىفو نيثدحلا لة طع فاكلا| 5 (نيك زااو)

 ءادلا ىأةمجعملاداّضلارسكب ( لضعملا م. ىءماف لية ناف) عمح لاكن ويفوكلا هارحاو نيب مصبلا لو ةاذه ىكزم عج
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 هلوقك بويعلارك ذل ريعتسا فورعمح راو هنيدوأ هلةع لد خاوأ ةعثربغوأ باذكن الفك
 مهأساذا(دوهشلا) مهح رحت (ىفنيكزملا)ةداعك ( و)هيفةقيق-راصو م ناسللا ج حام ماتليالو

 هلصأوايكر مىمسوارشواريخ ملاح نمنوهلعنامرك ذمهيلع بح فالوأ ممتد اهم لمقيا مهتعكاع |
 ناكو ماعلا ىنءملاق عاشو ريسخلاب فصين انانالا ى>ناىلا ةراشأ همقنو بياعملا عفدب رهط نم
 ةبيغلا نماونثت-ادقوس انلا قوةحةنايصو ةيعرشلا ماكجالا نعدا غلا عفد نم هيفاملا +جاواذه
 هلوةقاضب أ مهضعباهعجو لح اا ذهريغىفاهانرك ذةةسر وصفرخأ ارومأر ك ذامعم

 ردحمو فر_عموم-ظتم م ةنسىةبيغ سل حدقلا
 ركنمةلازاىفةناعالا ملط * نموتفتسواةسفرهظااو

 وأ اضيأاهزاوحلاعرشةء.غدعتال هذهانلقناهرهاظ ىلع هؤاقيزو< ةميغب تسلابنا فنصملا لوقف
 اهلئاقغأب ةمبعا تسلىأ رد-ةملدقب هدمت اعلطمهتديغقؤو ركام رملارك ذاهتاانلق نافاهم وحو

 لكشأ اذارعالا ل ضعأ ن «لءاف مسا( ل_ضعملا ىنعما-ذ لبق ناف)ٌىث هيلعدربالفاعرش هيلع عنتمو
 لاضعالا لصأو ثيذحلا لهأ عاطصما:هلضءملاءدارملا سلو تأ.« لاك ثءاذهناكو ىعأو |||

 هللا ىذرةربرب تي دح ىفدراولا) ةإمهمداصوءاهغي لصقلا ةخسن ىف عقوو رك ذام هديرافةدالولارسع
 وأراصنالا ضعبلةكولمتناكوةلوع-غموأ هلعاف ىعكةل_يعفةريربوناخيشلاهاو رىذلا (اهتعىلاعت

 هللاىذر ةشئاع مدد تناكو لهاك ىنب صعبل ل يةو سه ىلأ نب ةبّدعل تناك ل يقوامهلوأ لالهىنب
 تناك لق فةرب رب سنجىف ف اتخاو هنعىلاعت هللا ىذر دب واعم نهز ىف تيفوتواهةةع لبق اهنعىلاعت
 لل_ضعملا ث:د>ال ناس ) موهيلعملاعت هللا ىل_ص هلوق نم)ءادوس يشد >ليةوءادوسريغة يطبق

 اوعنتما ىأ (اهعيبا وبأ)ا4نيكلاملا ىأ(ةرب ربىلاومنا هيريخأدقو)امعىلاعت هللا ىضر (ةشئاعل)

 ىف عقوأك امدريغوأ ةريرب وأ ةشئاعوه ل همل_تو هيلع ىلاسعت هللا ىل_ص هلربخغا ىف فل او اه عيب نم
 اوناك م هنافهق_غلاستك ىففو رعموهرةقاتعلاءالوىأ (ءالولام_فنوكيناالا) ثيدحلاتاباور
 كنعم_1تعفد كلهأدارأن ا تلاتناممءىلاعتهللا ىذرةثئاعبت ناعتساو تزجعفاهومتاك

 ىف فال اءاهةقللوةنس لك ىفقاوأةءسنىلءاهو.تاكاوناكو لذا وءاف ل كؤالونوكيوكةةحعاو
 هتريخأا لة كئاءىأ (اهل و هيلعىلاعتهتلا ىلصر اف )هوندب كزجعاذاوأ اتلظم بناكملا عميبةح
 اذام_#هل ءالولانا طرشبامترتشاىأ(تلعفف)اودارأاك(ءالولا محل ىطرتشاو) مهم«( اهيرتشا) مهوب
 ملسو هيلع هللا لص( ماقمث) سل !ةمحلك ة<ءالولا ثد د4 ةفورعم ةيعرشه.و د ءءالولاواهتقتعأ

 لابام لب ملفءاضرتالامهنعر دص نم ماها مالا و ةالصل ا هيلع هرداعن اكو مهلاحو ممم[ نام ىأ(ماوقأ
 رومأن ممهلاه عرش ملو( هللا باثك ىف تسل)ةزئاحر م (اطورش نوطرتشد ) ىراكنا ماهغتسالاو نالف
 و<:)همكحوه ىذا ملسوهيلعىلاعت هللا لص هيد: ثددح الو( هللا باك ىف سدأ طرمش لك )ةيلهاحلا
 ةجاحالهقفلا سنك ىقهلوصقتو لطابو وغلو عنةموزئاحماسق[ ىلع طرشلاو مفانهءالولا طرمشك ( لطاب

 ممسوه-_لع ىلا عن هللاىف_صينلاو) هلوقب ثيد_لاىف لاكشالاه جو نيب مث انههيلي وطتلل

 افش ءو )

 ءاكلعلا لابام) هنبظخ ىف ل_سوهيلعللاىلص(ل اهذ) سانالرمأ نايبدارأ اذا اميق هنداعىلع(اب طخ ) هرمن هىلع

 م-هءالولاطريشب ىأ (م-هطرشااب) اهئارشب اهمع ىلاعت هللاىذر ةشئاعىأ (اهرمأدق
 0 اح ا مشكل ل

 ىذلا لك-ثاالاضعلا
 ءاكحملا اوءالضفلا ىعأ

 ةخنىفو هاودلا ابق
 لوصفغلا دحاوللصقلا

 قدراولا) لضعملالدب

 د ع و
 تنب ىهو هل يع قهنز ىلع
 ىف وهشن اعدال ومنا وقص

 نم)ة نيطبقوأ ةيشدح
 مالسلاوةالصلا هيلع ءأوق
 نمحيمعلا فاك (ةشئاعل
 هع ع ىأ(هنربخأدق و

 اوبأةريربى اوسمنا)
 هنعاوعتتما ىأ (اهعيب
 (ءالولا مه نوكيناالا)
 اهةمعءالو ىأو اولا عاقب

 تزجعفاهوبتاكمسبنف
 هس نيعتس ةدئاعتت 5

 كلهأ دارأن اتلاف
 تقتعأو كن مما تعفد

 اوباف ىل والو نوكيو
 ةالصلا هيلعافلاقذ)
 اهيرتشا مالسلاو

 اذه (ءالولا مل ىطرتشاو
 ءادلا ن-هىلضعملا اوه

 هتاعم ىف ري ىذلا
 اهترتشا(تاعفن)

 ءالولا ماما تطراشو

 (اميطمت عاط كزادلعإو
 لاراملاف) اظءاو ىأ
 مساح ام ىأ (ماوقأ
 نوطرتسش) مهناشو
 بانك ىفت سلاطو رش

 ىأ(هللاباتك ىفسدل طر لك )ابل معيل ماكحأ اهتيعرمشب درب لام ىأ ( ىلاعت هللا
 مثلا ىلص ىننل أو) ىد> أ ءواضقو ىتثوأ ىلاعت هللا طرمش هل اوقهدايز خلا ضعب قو لئاط هند سال( لطاب وهف)هللا لو برةنسىفالو

 لك-كماذهو (مه طرشااباهرمأ دق ل -وهيلعىلاعت



 ةثئاعنم)رب ربىأ(اهوعابال) هد رتعمة لح( ملعأ ىلاعت هللا و) محلا هثالول ةشئاع طرشالولو ىأ ( هالوأو )لضعماذهو(اوعايهياعوز

 الاؤجسلا ركملا ىي<الوىلاعت هلوقيةد.كلاو رك-ملا مرحاذكو ىأ(ةعبد# او) ىذمرتلاهاو راكانمسدلفانش غنم هلو( شغلا
 هرنمىأ (ًاريممل_سوهيلعىلاعت هللا لص ىبنل ١ ناىلاعت هللا كمرك [!ءاف) فاكفاثباوجىل |جام>قدهوجو نم لكما له 5 هل هام

 ر وهظ مد ءوتالذ نع(مل وهل عىلاعت هلا ىل_-ص ىذلاهىرتتلو) لماكلا ماقملا(|ذهنم) لفاغلا بل ةىأ (لهاحلا لاف عقياع)

 (هلوذ) ىنعأ(ةدايزلاهذه) مثكأن يك مممنيثدحلا نم( موقركن أدق ةلوصوموأ م5 ةدئازام) كلا: هاميثمه كلذ لد وأن

 ىطرتشا) هلوةىهوىأ  بحسسسسيجييججججسسسسسلم تبر ناب

 هذه(تسل ذاءالولا مه

 قريطرتك اىق)ةدانزلا

 ثددح ىأ (ثيد 4

 ةيقيىف لاك هاالذةريرب
 درفت لثعا دقودافالا

 ْ ماسه ن_عم.كلام

 هيلع جياتي ل هناوةورع

 هعباتهنا عيعملا نكمل
 3 ر رحوةماسأ وبأهيلع

 عم وز هددعتمق ر-دط

 هدهد م ىىأ(اهتا

 نالدمثءملا وهومداب زلا

 الب ةلومقمةقفنلاةدان
 اهب ضارتعاالغ)ة مش
 (م-بيلع ىنءعمحل عهنذا

 راعتسا ر حلا فورحناف
 وهم ص عبلاه_ضطعب
 ىغللا مهل 2 ىقر رقم

 ىلاسعت هلا لاق) ٠ وكأو

 ىأ(ةنءللامهكئاوأ
 ماللانارهظالاو مبياع

 ىأضص اس هةءالله.ف

 نود مهةل_صاحةنعلل ١

 ناولاقو)م_هريسف

 لص +مريمض»ءالولا طرشىأ(هالولو) اف مهعيب مقو طرمشلا اذهىلءىأ (اهوعابميلعوإلابتةتعأاذا ا

 ممن ( مدقت [كهنودب عسوبلا اوبأم_منالا معىلاعتهنلا ىذر( ةشئاعن ماهو ءابام) ابدا ىلاعت هلل

 (هلظبأمث) مهءالولا نوك ىأ (كلذاوطرش ىت>) مهءالولا طرش لق ىأ مضل | ىلع ىنبم (لبقأهو عيدي
 رضي امءافخاو سنباتلا ىأ( شغلا مرحة ) سو هيلعهللا لص هنالاحت او ىأ(وهو) م سو هيلعمتلا ىلص

 ىل_صرعأ ىفيكسفةلماءملا ىف عادخال ىأةءالخالو انم سدلف انش نمل اقف(ةعبد# او ) عصنل لب اقم
 (هللاةمركأ ءاف) هلوقبهعفدقةعبدخو ٌسغهيففاهو ءابامهالواوزوالامل وب ةثئاع سو هيا غلا

 هللا ىبص ىنلانا) ضارعالا عقد ةضرتعمةيئاعدةل او هيىيليالا عدوي ةونلا ماقمتمرك |ك

 وأهماقوأ هرك-ةىفىأةوبنل |ماقمو ثيد-كلا,( لها !لابىف عقياع)دعبموأرعم ىأ( هزه سو هيلع

 هللا ىلص(ىنلا هنزغ-) لجأ (-!و) ةعيدخو ٌسغهنامهودي ىذلا(رمالا اذه نم هلاحو هنأشالهرطاخ
 ىلاعت هللا ىلص( هلوقةدانزلا هذه موقر :ًادتام) د ذاءلهاج همهوتي ىذلا(كلذ نع) سو هيلعملاعت

 (ثيدحلا قرط رثك [ىقتسلذا)اهو ركدأ اًءاو(ءالولاملىطرتشا)ةدانزلا نملدب وهو بوهملع

 دودرعوهوابيلعع ان قد رطقق عقوهناو م'الا ىف هرك ذعئاشل !نالقو ىناط# هيلا بهذامازه

 عراطمههزثي مهضعبوا اور و رهاطوهوهدئازاةردصملاةغيصد هيرخت خسنلا ىف عقاول اناتملعادقو

 هيمدح ونقف اهنك-ااهراك_:الهحوالق د.ك ةدد_ه:مقرط نمةاقثااهاو رو رثكالا هيلعىذلا

 روه#لاهرك ذىذلاوهةءاورلاهذهتومث نالرب دقتت |ااذهىلع (امضارت ءاالف) ذة ذيحو ىفان وجوب

 حورشف اك دودرم هيلع عاني ْلد_>او د رط نمالادرتملاهنا ل_قامو تح قرط نمدروهنااولاتو

 ظل ( حقيذا) هلوقبهيلاراثأاماهنمو ,و+ون عوةدموهو لاك الا نةرك ذامهيلع مالا ونيحيمعلا
 كئاوأىلاعت هنلالاق) ام« اعدها لاوهسكعك ب رعلا مالك ىن ىلع ىنعبمالالا نا ىلع(مهيلع ىنععمهل)
 (اذ_هيلعف) رادلاءوسم-4وهلوقك اييلعفىأ (اهلف متأسأن اوىلاعتلاقو) مهملعىأ (ةنعللا مه
 هشئاعاب (كلءالولامرملص ىطرتشاف) ث يد لا ىنغمن وكي نيتي الا ىفاك ىلع ىنعمماللا لعتحت لي واتلا
 ىلع ل_بوهيلعىلاعتهللاىل_د ( ىنلا مايق)ريدعتلا|ذ_هىلع(نوكي و ) عايز ملال ثعاناءالولا ناف

 | مد هالىأ (م-م فاساسل) رم رو اراك اهرخآ ىلا ماوقأ لايام هلوقب (ظءو وز هرم هم

 نكد : لدع ةابماعقىأ (اهلفمتاسأ

 وهاعاف (كل ءالولا م-ميلع ىط مشأ) دا راافىلع ىعمماللا نابل وهلا( اذه ىلعف) هانم دقإك صاصتنخالل وأةلك اكل اهخو

 هري-غيف ص ناو م-يلعى_عانهم-4نوك حاصل هن القلوالااما ىءملاوىدملا ة-عج نمادح كعب 0 هو قتعأ نأ

 ه-لعده-ث و هلل وهيلعاعد و هلاعدلاب َّي هيلع طرخ عشا و هل ط رش الاعب هنأق سدلالٌُث حالا ىلعك ْن وك:المزلال انال

 ناالا اوضربل ّر ريىلاومذا نم ف:_صملاهمدقاملق فال اماو ريدتقرخ الا انمامهد_>أ بوئيالقد_هلعوهل ىذقو

 ىلاءتهللا لص يذل ١ مايق نوكيو) هلوقب هعقد ففم_هكملا فاك-:ناو هياعةمطخا ىف بعل ١ قواسملاوضر ولذم هاهو الوزو 0



 ديعولاهانعم ل دقو كلءالولا طرش ىرهطظأ ىطرتشا ةثئاعل مال لاو ةالصلا هيلع هلوق ىنعما 1 د ىلعث( كلذ لم وسقنالءالولا طرمش نم
 1 هدوعص نالءول عناء عىلعذيدهتلاهانعمو مُماماول عاىلاعت هلوقهنمو عاج نيد هلا ىهملا هنطاب و رمالا هرهاظىذلا

 ىنءم ىلع سداءالولا مف ىطرتشا) مال_سل اودالصل اهيلع(هلوةنا)هنوجالاهوج ون«(ناثهجوو)ر دتف كلذ ليلدهيمنوربأملا

 ما مالعالاو هوما ىنعم لعن ؟ل) دي دتالالو ديك الل هب موزحا (رمالا

 ىقاشلا ىلا قيبلاهدت_داوىقزملا ن ءلوقتم هيجوتلااذهو همعي رشوهتناباتك فلا نملاداشرأو
 ىل اع هللا ىلصهنال فيعضءنا ىوونا |لاقوهريغهرك-:اودحح و ىناط ا هر مزح و هذعلاعت هللا ىدر

 اطارت_ثالا مهتدارالدراك-:!نوكو ركن ل ىلع ىنغماللا تناكولو كلذ ءوطارتش ركنا !-سوهيلع
 اراضامرعأ ص اصتخا ىلع لدت مالألا ىلاعت هللا جر درعلا قد نب |لادو ثيدحلا قايس هيابالوأ م

 اذ_هىه_ضفلاح لك ىلغو سدلال ثيح ىلع ىن_ءءاهاع ةجاحالقدب رب اععلا لو ةنامكاعفانوأ ناك

 ىلص (هلوةناإاذكههّتب اور تويئدعب ثيدحلا اذهىف هواك ئسااع(ناثهجوو) رهاظ ب اولا
 ملسو هياعىلاعت هللا لص هنمارداص(سدلءالولا مف ىطرتشا) ةكئاعل هباورل الهى لسوهولع ىلا عن هبا

 ناك ناولوصالاىف نيباك نوكيذ نكىلاعن هلوةوحنةريثك ناعمد رترعالا ةغيدناف (رمالا ىنعم ىلع)
 رمأه_:هدرواسمنا( نك-ل) لا ةةا1_ه ىلعهيدارملا نايدب كردتسامث ىلطلا مالا هنمةردامث لا هةةيقح

 اذ_هوىتان اك ىطرتشتالوأ ىطرتشا هل_صأوهمدعو طارتشالاة دوست ىأ (هنوسلا ىنعمىلع) ىطرتشا
 هن رق نم مهقي هنأبأ متي عج واضيًارمالل فاضي دقووأ ىناعمنمةيولاو ة>ابالا ىلا ع.ب رب ىبعملا

 ىطرتشا قرط ص غب ىقدر وهنااد ف يعض هنا لية ناواذههدب ويوامهتمل كلل هتاسن حدر ق قايسلا

 طرا !ذ_هنان وملعب اوناك ىلاوملانا ىلع فةودبادهناكام وىنةعا نم ءالولااءاقىط ثاالوأ
 ءالولا طرش ىأ(مههطرشنابإلدب ولا ىلع فط ءرح لاب( مالعالاو) هلو بلل ذ ىلاراش رب ةعمريغاعرش
 هللا لص( ىذلانايبدعي)هزو<امدور و مدعلهنماثيش مهديقيالو(مهعفشال) نير وك ذملاىلاوملل

 الوأ ىط «رمأ) اهمعهللا د ركشئاعل ىأ(ا4لاف) ريدقتلا اذهىلع مسوهيلعىلاعت هللا لص( هن اكف

 ريغ رش هنافإهمدعووهىوةبااعاورماكاذكه ىورهناهديؤي وءاوسهمدعو طارتشالاق (ىطرتشت

 نس اونأ مامالاوهو( ىدوادلا ب هذ هيجوُدل | (اذهىلاو) مهلءالولا لانا مهد عيالوغل هنال( عئان

 خيب وتو )ءاملعلا نم( هريغو) هم جرت مدقتاك ىدوادلابفورعملادواد نيرعظملا نيد ني نجرلا دبع

 ساسنلا نيب م_مموأب (مهعب رقتو)هرينم ىلع مهل عذ عمتي مهربيعت ىأ (مه ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ل.ق) مهطارتشا عفن مدغب ىأ (هبمهملع ىلعلدب) مه4ءالولاطا اركشا نر ديمه ءانتما ىلع ىأ ( كلذ ىلع)

 نيقحتمريغأ لذ مه 2 8 ”ر وذعم نونو": مهنال م ل_سو هيلع ىلاسعت هللا ىلص هلافامل.ةىأ(اذه

 هتيطخ لبق كلا اذ_مممهملع توت ىلءفةوةمرهاظال غلاخت هنا لي ةأم طقسث خم ودل اوعيرقتلل

 ءالولام 4 ىطرتشا هلوقىنعمنا) لاكشالا اًده نعباوحلا ىف( ثلاثا هجولا) 1و هيل عىل اعن هللا ىلص
 ناهنانه(همكحم4ىرهطظأىأ) هلوة ىفىاب ربا نارتقاعصالذا هوو جي ريد قتردقم ناريخ
 ىوغللا ىنءملاب ىهذهعرئاموهتقيرط ىأ(هتنس مهدنع) مه(ىدبو) هلهطرش ناو هريغا اطال ق دعا

 هوو 0 دسوسمي رس ووعد او تدع نيك حج للكل" 5767 (اذهدعب ث) هتنس هلوقنملدب ديد ثلاوةز مهلا حّتفب ( تعا ناو هامناءالولا نا) ضر لا لل, امال

 ىلا نايبدعب مهعفنسالمفهط رشنأب

 بيب يس سل سال سس ل تا تي سي ص سس سس ١

 م-فاسدات هظعو ل_.ىأ(كلذ لة)َناوة ص تن. ةربرب ىلع( مهسقنالءالولا طرش نماهملا منع

 | ىدعانأ) وهاما (ءالولا نا) ةصقل ا هذهع وةو لة ىأمذلا ىلع ىنبم(لبق) سو هيلع ىلاعت

 كلذ لبةىأ (لسبق
 نا هالولا نال م4هيطرتشا
 ىطرتشا لاق هن'اكف ىدعا

 هفذ_ذ (ىطرتشتالوأ

 )م ريغو ىدوادلا تهذاذه

 ىككدلا هلائءامه-لعلا نم

 ىق درود_ةهنا هديتي و
 ىطرت_ثتاهقرط صعد

 ءالولااءاف ىطرتشتالوأ
 ذ؛ث د هيقو قمع نأ

 ن-!ءالولا نا هيدارملا

 ل_:عط ريشا ءاوس قدعأ

 وأه-سقنا ءالولاهثارش

 ءارمشلا قاطأ ناب طرتش مل
 ملاذاام_يف مالكلاائاو
 ُّط هرم عئابلا ص َر

 ه«يلعدرب من هسقئلءالولا

 اطرشلا اًدهنا لعاذا
 داراف هع رشلاق لطاب

 مل .وهملعمل اعل هللا ىلص

 نا ىطرت_تا ا هلوقي

 كلذ م-هرمكا لَك

 ىلبص ىدلا حش وو)
 لو هلك لاعتتا

 6 مهه-لعىلع لدي)ءالولام_4نواكنأال |اهعبب نهم_-هعانةهاوم_هط رش ىل_ءمهميهصت ىأ( كلذ ىل_عم-هعي رقتو مف

 ىطرعشا هلوقىنعمنا)ةرابعلا ىف نم ةنهنأاك( ثلاثا ه_جولا) عسب رقتلاو خوي وتلا( اذ_هل_بق) عانريغم_ف«طرعشناب
 طرشف هريغل طرش ناو دعا ناوهاسغاءالولانا) و هوت, رطىأ (هتنسمهدنع يندب و) هتعب رش أ (همكح مهل ىرطظأ ءالولا مه

 منح ءواضتو ينوأيلاعت لِ



 مدغتامةفلا غىلع) مخ (اك ومو) للا: هةدئاقلا مثل(كلذانبم)اظءاوأبيط*ىأ( ملسوهيلعىل اهتهقلا ىلص) ةخسن ىفاك وهىأ(ماث
 لبقثملو اهسغن تراتخا ث رغمة>و كم ىهو تفتعا|لامناةريرب ةصقنمواذ هةفاضالابهقلاغىلع اخف و موةخ سن ىفو ( هيفدنم
 اهجو زةمد*ىلعمالا اوةالصلاهيلع ىذلاةمدخلاراثي كلذ تاهذاسْا ل ةدةذاهج وز ىف اسوهيل ىلع هللا ىلص ىذل ةعافش
 مرحو هعزن مسد: نماب وثاد>اواموب سل مال_لاوةالصلاه.اءهناوهورخآ اهجوءايحالا ىف ىلا زغلا ركذو ندحتسمنسح وهو
 هللا ىذر ةشئاعا لاف إكو لاجرلا ىلعهس مر هعز: مئاموه ب هذ نماء سدلاك مب رحتلاديكاةلالوأ هسا هنأكو رب رحل سدل
 ءالولااهاهال ىطرتشاةرب رب ناش ىفاهنع
 هيقو ىبتنا حاكنلارمأ
 ىذتةيذا حال دع
 ناكالوأطارتشالانااذه

 ديكاتلاهم رحمش مايأةث الث ةعتملا حابا كوم رذربنمادعصهةطرتث|املذ 7
 ب ثا

 ةراشا ه_.ؤواعقت ىددال طرشل ااذهنانم مل سوهيلعىلاعت هللا ىل_ص(هنم مدقت|مكغل 07 ىلع) : 1 (ان ومو) محلا (كلذاندبم) هةيطخىف (ملسو4لعهنلا ىلصوه ماف]طرعشلاةدئافم دع نمهرك دئىذلا

 هج ولا اذ هىفام ىذمالو ةريربرعأىفوأءالولا فىأ (هيف)هتبط لبق ىلا ذهباملعم هنا نمهمدقاسا أل غ.ن.ةامارحراص مئالالمت
 مد مهى ر-هظأ ىدمنع زاعوهاءاود رهاظ ىلع سآدل ىلط رخسأ رمأناولئافدا رانافىالغالا نك لوالا دّتعلا نوكينا

 قعانلوهاا هنا هتعب رشوإسوهيلعىلاعتهقلاىلص ىلا قي رطوهيفهتلا كح ميو طارتشالا | الواح صدا كو
 هّللاىربس اول عاىلاعت هلوقك مهديدبتللرمالااذهنا هنايب ىف لية دقو ةنبب ريغهتةالعو هيوزاخنا هحوق حيدصدقعلا لبكلذك

 لاقو خيب ودلل ق>ةسمرك:مرمأ كلذ دعب هلموملطذ مهريغلو ملا مول عمارعأ ناكو هناي قسدنال كلمع عج رق لطاب طرشلاو

 مهرزب ى>رهاظلاس سك مفطرتشت نااهمأ فالك ىذقامطارتشاب هللااو صعامل مهمامالا ىف يقاشلا اررغهيقناب لاكشالا

 هنع ىلا قمظعأو هلبقدرح زنمىوقأاعماكترادعبةيصعملا بكرا نم خب ونال 000 ليقناف) لاح ارهاظم

 مهمدب ةيلختل |!نءزادعرءالاو عازنلاو ةقلاخملا كرتلمالا اذه مهضه»د لاقوهعدر ىتاتيا هيطرتشا اس4 لاقف فسوب لعف ىعماش

 هلوقىف نورسسفملاهررفاماذ هوك>اباالرسز غلب اوهوقباسلا ىهنال مهل امثمامدعل اراهظا اوداراام سوال ىأ (هيخابمالسلاهيلع

 ىو ود الاو وأ راح را ردالا نيب مشدد ةيلذتل ١ نع هريعف هزلا نذابالا د-> أن مهن نب راطب مهام 9 ىلاعت لمدنا نيماينب هقيقش

 نممل- .وهيأ عملنا بص هريغأ مقوام ضعبيد رطختسا م رظنهقواّمعهللا ىدرةكثاعب صاخ محمنا عاصلا ىأ (ةياقسلا

 امريلعهللا ىنب و هه نب( فس ونلعك ىعذ ل. قناف)لاةةمدقتاعمهتءارب نمو ررقا اغلا دايس لاا هل مق ناك ىذلا

 هكشواندلح روزوأ عصرمت هذ وأةضفنماناىه(هباةسلا لعجذا) نيماينب هقيقث(هيحاب) مالسلا ةلغلاةزعلاضي ا هيلاكد و

 اهئافحأب رم وأآىس واهسدةةم.ظعةميقا وه. لاك اعاص لعد ه_:مالوأن رشا ناك ”نرخأ لا وقأ تناك لق دقو هنقؤؤ

 ةعئمأو ريعول الحر ل -> رلاو فرس ن مذ_خأ مهعرش ن مناكوا به ذخايل هيخأ ةعئمأ نب( هلحر ىف) بهذ نموأد حرز نم
 ا صااة5 0 ةلالسلاس دس ىأ(ه-:5 رم مابه أخأ فس وبذخأىأ(هذ +أو)هيلعل مت ىتاارفاسملا ) هل>رىف)ةعصرعةضخوأ

 ىقهنوخا ىلع ىرحام) هماال ارمالا نمنالفلامنولوقي ام ا لل دأ الةم<تاهنا ىلا ةراشا مسامح قأو هاا عطس ىأ
 ىلاع“ هللا ىلص فسوبىأ( هلوةو) نوروملاو نوريسقملاهندب اك ةصقلا كل: فمه ناكامىأ (كلذإإ] اداىأ (نعاو)
 هما لاك ثاهيقثم وصعم ىف وهو هللصأ الامل ود فديكف (اوق رسل ل ونود راشل ْم ا( سو ص 0 يرفع كل

 | ا لا نما عطسدتل نما( كسرت هبشلا كننعيل رب املع اف ةريزبةصقتفاع ناوي ل اهتيزسمسا)
 نءئاك )هبوخا عم( ف شو ل-_ ءقّناىل- ء)مظنلا رهاب (لدن) مال_لا هيلع فسوهصق ىلا ىرحامو)د اعلا هتةرس

 هللا ارماب هنال ضارغعأ «_يلعدربال_ةاذك مهعملءفاواذك م_4لته- قلوقي جح .وب هل( ىل اعت هتلارمأ ) كلذ ق هو قع

 هللاءاثرناالا كلما نيدىئءاخأ ايل ناكامهف_سوياندك كلذك ىلاعتهلوقل) هم-ك* وأ (ىلاعت هلوقو) مهمومعب
 تت 2222 2222222222 2 22 22سسلل 2222 222 222 ا م صل

 ملعاف) هيل احةل(اوقرم بم و نوقراسل كن )ىف ولو وخالاب اطخدعم نم و ىدانما نعدراكح
 هنالا)

 ةكلا كلذ لثمىأ (كلذكىلاعن هل اول هتلارعأ نع) ارداص (ناكمال_لاهيلعفسوب ل_ءفنا ىلع لدتدب ؟الا نا هناك هركا
 ىعيديكلاءازجانهديكلا ل دقو هرب ة> نمىلوأ هاله نيد ماخأذ ايلهيلاانيحوأن اب هلديكلاا ندير أ (فسويل اندك)
 همة( هاخأذخابل ناكام )هن ودا نيب وهنديلاح وهن ىلا ءاخأآىف س دوا مضى د ءأ ممنالا لاح مؤ انلعقءا ديالا ف فس و اوأعفإك

 (هللاش ناالا) قاورتسالا نودهق مسام ىلا ثم ر-غةنوفراسأ ابرمؤهني دنمناكذاهمكح ىأ (كلأ نيذ ف١ ها ومو هس ىلا
 هنذاو يلاعتهلاةئيشيهذخأ نكل يأاهطقنمنوكب نا زرحتو لاوحالا معأن موانثنسالاف صم كلل م قح ملا كلذ لعين أب



 الولكلملا ؟> ىذه سنح نم ناكهّثيأ ناكد فق 7 ودنا ل_صاخحلاو ماع ءئذلك 2 وذوءاشن نمئأح رد عك رثئأ(هن”الا)

 هثدشعى بويدارم كحق قافرت_ىالا قار. اءازسن او خالا ةن لأ ىلع ىرخأاموهو كلذىلا لدا دج و ىحاتفطاب هلاندكام

 ئذلاو ىأاذال باو هءضارتءاالف هلوق نملدب ( ه.فامهيفناك )كلانههيفىأ(هب ضارتعاالف كلذ )مالا( ناك اذاه) قالخما
 ىلءهءضارمءاالذ كل انهءديلعتو ىلاعت هنا نذا.كلذ ناك اذافريدقتلا نوكين ا دعالو ه.ىلاعت هتلارعاب ناز وكيف يك هناوههيف
 اموهكتلم كلا ا نالىلاعتو هناد.سهللارما كلذ نوكي ناذع: ناك ْئدىأ ىنعبلاق ى اطذالاتيأر هيف عقواسعهيفناك هجوىأ
 م.و 2 لاقينانك«(اضيأو)ءاشنامءكلم قف رصتب ناكل! وهؤاماو هذيبعهيف

 هلاقاميفهياع( هب ضارتعاالة) هيف هلهنذاوهميلعتوىلاعت هنارعاب هل عفامىأ (كلذك ناك اذاف هد ”الا)
 هتعت رشلاهلا هب رمأامناكولوهبررمأ لا دما هيلع بحي هنال عقاولا فالك هماكت نم ,ةواسمب و هلغفو
 ىسوم عمر ضخما ةصقى اك ةمك-نطابلاب كنا هئايدنأ صعب ماردقو لع_ةياعلةسسال هناف
 افالعخ هءاأو ةقينح ىلأاك لوحئازا وجىلا ةمئالا نمسهذ نملدتساهرومال_ىلاو ةالصلا | هبيلع
 ديكلاو م_ممءاخأذ خاب ى> هتوخا هديك امدانملغ ف سويلاندك ىءفافالخا ريمه نافةيعفاشلل
 هئاقبا همعاط ى_هعذلملانمدو هك 7 رأ ىلع يل نطاملا ف ل ءامراهظاوفو ركملان مس: رق

 اذهب وها ضرو هتدارابهلهذَّناىلعل دب هللاءاشي نأ لا هلوقو ف رس نمذس+أ نم هنيدنمناكاموأ مص
 عقاولارهاط ما اذامرك ذامه-.فعقو ناوىأ(ه- .ةامه-.ةناك ناو) ةروك ذملاة ممثلات طقس
 مل-ءأناك فدو ناف) ةرم_ثااهذهنعه.بايا(اضدأو)ةودنلاماقعىنيلباةعتدخلا ضني و

 الفةلوخأ نأ ىفا) نوداعنالمهوارس هل لاس رعب د وهدي كب هتوخا نمهذخأ ن يح نيماهنب (هاخأ
 ناو مأ وىد_:ءالدخأ را رمل اكلد:_سأنيس> هدو س ود لد تق ن وك.ةنزحتالىأ ) سدقملا

 تاكو) نوذاخ ءنولوةبام(َنوملعب ا ونأك امع)كةرافأالن ذا لافو ىكرك هل هلاوا مهملعبال
 نمىأ ف اةوءاسقي ( هقدو نم) كذا همالعا دعب ىأ(اذ_هدغب) فس وب ىتخأ ىلع ىأ (هيلعىرحام
 ( هر هلرينحلا ىةعن منيتي ىلعو) هيبالهيذ قوق عال هناو هعمةماقالا ىف (هتبغرو) ارمسا ههندبى رح قاغتأ|

 الجاعم_ممفاساعوفغت و مهلمش عامتجال مهءبالو مخ ربا رماة نسفلاهت نامل
 هتءفردعين وكيسامهملعامعئأ(كلذب)هيخأن عئأ(هنعت رضالاو هولا )هلأ راىأ (ةحازا د(
 هذهباعصاىأ( ريعلااهتيأ)ةصقلاةراكح فل جو زع( هلوقامأو )هب هتوخا لاوس
 وهفةقيق>نوةرسملمهو عاصلل(نوقراسل منا) اجو بهذ ىعع راعنم ل ةلماحا لبالاو باودلا
 ىلع مف: ن مدري غهلافاماو مال_ىلاو هال_صل الع( ىف سوي لوقنمسدلن) ىنثالربغعارتغا
 (ةممثشل_4باوجهيلع) مزايالفىأاضد نمو وذ ىننلا ىلع تت موه (مزا_ذ) لاحلا ة-ةيقح
 لكللاو عراضمىرخأق وءاسبلابةخ# ةىفو ةراح مالب لحم هلو-ةو ةلةيقح ذك هنالهلعدرت
 خيبر مأ ىلع هلئ اف سود را رقا نعباوجال جاست# هنا هيلع ل قهنأالا ى_عمب راقتم عيحص
 (هلئاقل_هلو) كلذل جتحإل هغم_بمل ف_سويناك ناف هلعقك عسيبقحوبقلا ىل ةرارسقالاو
 لبي واثىأ (ليواتلاهل) ني_سحتلا نملو_مخاهاندب (نسح>نأ) فو ريغ وه ىذلا
 نطظ) وههفال_ذه:هازنوهتم_صعمدعل ف سو ريسغ(ناك نما اك ) م-هق رسل داخسا

 هيلع فسوتن ان)لاكشالا مهد

 ءاخألعأ ناك ا مالسلا
 ال-5 كلوخأ انأ ىفاب
 نز_عتالىأ (سئثبت

 اش (نولمعي اوناك ام)

 ىلاغت هللا ناف ىذءاميق

 انعجو اثيلا نسحأدق

 مو انيلعل_طفتريك

 ليام
 ىذهامدق هللا نسحأ اك

 ىباميقن سك كلذك

 فتوي لاقهناىورو
 انا وخأانأهمل ءاأامدعد

 تملعذللاقةكقرافأال
 اذاف ىل ىدلاو ماهّدغا
 'مهغدادزا كم سح

 ناالا كلذىلا ليدسال
 ىقلم<الامىلاك نأ
 لءفافىلانأاللاةفكلةح
 سدأ ىاف لاتكلادب م

 لاقي مهكإح رقىئعاص

 ىلا ه3 رم كنا

 ذاع رمد لعب ىلا 5 ر

 هللو ل-«تافل اكم-غم

 لئاقلارد

 انحلاو فى سالف
 ك2 ل ري ___عجببعمحججج فرت ا طل ك

 ناكوىأ (ىل-ءو) ه-ةماقا ىفه-.مىأ(هتبغرو) هتقفوةخسن ىف هسنقفا رمقذوىأ (هقذو نماذهدعب هيلعى رحامناك )
 ةلازاىأىازلابةحازالاو اهحتفو نعل مضد(هو#سل اةحازاو) سوي بد_بهنيماسيفبل ىأ (هيهلربسلا ىقع نمنيقي) ىلع
 ماعطلا نملاس+الا تاذلبالا باحص | ىأ (ربعلاهتيأ) هداكح(ىلاعتو هناحببس هلوقامأو) قفوتلا(كلذب هنعةرضملاو) رشلا

 ىأ (هرب-ثل_<باوج هيلع) مزل. الف ىأ(مزايف) هيدانمنملب (ىف_سويلوقنم سلفا فنا ىف ىأ(نوقراسا مذا لاقنالاو
 نءانثاك )عصا يأن بلاددشملو هلا ةغيصن(لب واتلإهلن نا هلثاق لعلو )لق عتلغل ىأ هبجش لح ة خشن ىفو اهليزي

 نان) ءربغوأ ىسوب مابعأ (ناك



 هناف( فشويب) كلذ لبقىأ( لبقم .هلععل) كلان ينو زا( كاذلاولب ةدقو)ك لان هلاقملا ىذتدبإك (كلذلا ءاًةرودىلغ)

 0 امد نحت هورشو ىلاعت لاق ثيح ( ه هلمهعمب وزه- ها قد قود [كموكس آنموىك »لاق ةق رس ناك

 اوهذلبا اوةرعسا !/لمهنال هذ :امهد5 وهمه ؛ و هلوةدعب لاق ث مح ىكحدلابرغأدقو نب رمسغلل نالوق هنوخأ نءةرأد هل | ارش[

 لوقت لن !مزاب ءالو)هءافكلاانرك ذاميفوةن وجالا ن م(اذ_هريسغل-هقو)ا اوعح روبل اهبايغىفهوقلا لب هوعي كيلو 9مم :أنذابهب

 هناتدثام صال *|بلطراسماو 01 ا وانابيب مهلا بياع ةروسكلاواو يدب 8 ام الا

 مساح هاظى أر ىأ(كلذلاحاةرو ص ىلع)
 ناكو ا نم

 بهذ فنصملا خيثلا

 فو هو أ ناىلا
 ةونيتلا ةنكرم ىلا اولسوي
 فالخلا رك ذمدقتدقو
 الف ةيضقلا هذهىف

 تابثالبال مزمل ىتتني
 ىبرطوه#م ىتلانالو
 ملعأىلاعتهللاو مزحلا
 ل-”نافل-صف) «
 ءارا ىف ةمك-لا اذ

 0 اونا ىأ 2 ضارالا

 (هياعامتدث و)ةل هلا

 0 ريغ ىلع و انيدن ىلعىأ

 لذات |(ءاينالازم

 ىلعم_هريغو لل_سرال
 ةيحدأ او مالسلا+و ععيج

 (هجولاامو) مارك الاو
 هرج لولا هبحوتلا ىأ

 ىلاعت هلل مهالت ااميف)
 (مهناح ماوعالبلا نمهن
 قو(اميف)ءانعلا عاوناب
 / اويجمارايعخب

 ايا اوريصص5 5 ءأ رضل انم

 (بولاك) )ءارمسلا ىلعاوركش

 نم4 ا اكو

 هال ؛!(بوقعي و)ةروط هوريغوريسقتل اسنكىوةروهشمةذورعمهتيضقوب وةعل ل

 نظو هم _ءتمأ نمد مد 4سدلامدود واقراس !!لاحك

 ناك نااضيأ باو 4| ىف( ليةدقو) م هريغايقهع- 27 اوه-وةلق غنوكي نازاح ناو هلمةقرمس
 (هلمهعمو فسومب )ةعقاولاة لا هذه ل ةىأ (لدقم ناعقل )ارظن(كلذلاق) وهف فسول# اعلا

 مم مالوأر سلا ن نمدهج رح !نمالمهسقن ابدوعاب منا ىلعءانباذ_ هو هقرسلا يعم ىف هناقةرام_سلا نم

 ايدس ناكامواذ_هم واعف ىف مهمك اسحاق موقلأأةاودوعم دلو 0 بأ نذايهاوهذامنا اودوقرمسا

 ملك“ النوذلا مضي(لوقن نارانل(مذلي الوز رك ذا ؟ضا رتعاهيلعدرنالفهعاب وا رسا قرد نك هل

 0001 1 اساينالا)لوعقمو رت زخم ع بس 7 ن هل ءافوةروسكملاو اولادد ةسزاو فاقتلا صفو هريغ عم

 هرك ذاكمهرمغل# اعلا نوكينازوك هنأ عم( افو#ا) مهمات تالرغوهو و راع (تايا)الرت

 راذتعالا) ءاملعلا نمادحأ (مزليالو)هرهاظن ةهفرصو هل يوان: (هنمصالذلا بلطي ىتحإ) امن
 مهتمهلشمر و دصزا او> 0 (مهريغتالز نع

 3 هارنومممتمضعر رقامد_هدهرك ذ ضارعالاب ع ايدنالا ضعبءال_:باةمكح نايس ىف # ( (لصف)

 قئالربغ ل_ثءءالثبالا نا ىل_هاح مهودناع رهنال صقن : لك نع مهلا هكأو ا

 باو( ةمك- لاا ف) ص" اَعنلا نعْنومو_صعممهوري دقت ردقمهلوقم(ليقناف)لاقفأ م ا و

 ىلاعتهّاىل_ص(هيلعاوتد_ثو)ةغيظللا مهادبالة لما م اتسالاو( ض ارمالا )هللا( ءارحاىف) طرشلا

 ىل اع هللا لص هضارعا تأ :اكونيعجأ مما ءهمالسو هللاتاواص(ع ءايدنالا ن نمهريغىلعو) ملسو هي هلع

 وهو رحالا ال ف ءاضن وانياعدد_ثكالذك انالاقث :قعي] لسا قام اسك ريغ نمدشأ ل سوهيلع

 هيلعد_ثأناك ا :ًأرامامءىلاعت هللا ىذر ةشئاعنءىلاب و ةجامنياهاور ج-يحص ثيدح

 رداع ف يطالاوهرهدغن هد ظل د ه رمثلا هندي اضد آو سو هيا عىلاعت هللا لصءتلا لوسر نم مع-جولا

 رمم_طأل ناب (ءال ءلا١ ندهن )ع ءايسثالاىأ (هللام هالكا اميفه_جولاامو) 900 ار ان ندرك

 د اسفمهنادتماوإ هبي سوعتمكحام ىأههج واملاق هدد ل ولاو

 نمض ارمالارت-غن :خايدا ارااو مهاض رو مهري_ص رهظيل ةنخ ا ةل ماعم ماماعمئأ (هباونحتما

 )ب وقع و هد ميال را ادا مع ١ رومداملا هليلع و م )ىلاي_تاكسئاصملا

 مالا و هالصلاهلع(ىحي 09 هريصن فع-ط ى ->هثاكي هدشو 3 0 او ةالصلاهيلع

 (ىنسعو) ماك اضيأ لة لايىلتبا مال_-باوةال_ضلاهيلع(ايركزو)هل-ةقلن ء|لاثماذه

يلغ(مهارباو) مه ديكودو_ملابمأل_تباماللاو ةالصلا هيلع
 أ| ىلشبامال_لاوةال_دلا ه

 22 7[2تا73737ج2ج2ر2ر_ب_ب-_ ل2270 ١

 ءاّقل ا

 ىنهنالاقي وسو.كابهرجقليةوبرغلادالب لخدهنا حاب ورلار ميعتب أ! اعزاكو نونلارسكي :(لاينادو)ه رصد باهذوهدلودةقب

ود: ءبالهءاح ص أو لايت ادنااولاقو هيلااو ثوذ سوحلا هند سف هدنعسانلا مرك ًاوهورصن تف مايأق نأكو لدرعريبغ
 الوك لا ن

مهلك ايل ىراض عسبتم_هعمى اأو ةة-تمهو ةيئاو لاف مف دخفدخت باول يأ ارلاقق م اسف َكت-يبذ نولكاب
 دغلا نماو>ار مث 

 هيلادالثبا( ىذ و) لع ىلاعت وهنا>.سدللاو نمو[ ليفو رصنت نم 15 هرضن لع ءارذ سرتفم :تااواسواجمقودجوف

 رانلا ىف هثاةلابلاعت هياهالتبأ( يهارباو) هرشنب ىلاعت هلا مالبا(ا كد ذ 'ى) هحذب لاعت

 اوناكولو ( مهريغتالز نعراذةعالا مزايالو )لو جال ءانبلابلوقي طيض



 ىأ(م-هو) مهعيج ىلع ةخ ىف د( مويلعىلاعتهللاتا ولص) ءايدنألا نم( مهريغو) ةرخغوةيبأ فارقيىلاعت هللا هالي أ ( فس وبو)
 مهام فرمثل مهندب نم هامشجا ىأ ( قايغص أوهؤامحأو هقلخنم) ه راتذع ىأ عتفتوعايلا نوكسوءا ارمسك ( هتريخ مهنا لاحتاو
 هءاكحأى أ( هناملكو) هلاعت لكق دوم اهتلاابدر وك( لدعاء لك ىلاعت هللا لاعفأ نا كاباوىلاعت هللا انقذو لعاف) مهب اممركو
 (هدابعىلّدب)هماكحالىأ ( هنالك لدبمالا) الدعواةدصٌكب رت ملك تعو ىلاعت لاقهديعو وهدعو ف ماخال (قدصاعيج)
 مانع ج مث مهري_غنمضىف ىأ (مهىلاعت لافأك) ةنتقريخاو رشلابك ول.نو هلوقل مهم: ىرخأو م عدنعةرانددارأاع مح دع ىأ

 أ | ريماو رشلا نم(نولمعن فيكر ظننا) مهدعب نم ضرالا ف فئالخ

 ىقاموةلم-هملادب فورصمريغىمجعأ مسا مهواض ألانادلاقيومالسلاوةالصا هيلع (لايئادو)

 نمز ىف ناك لسرمريغ ىنوشو هلل ك حلا هنعمل -يةو هل ل_صأالا هماجعاز وحنا نمجتكلا صعد

 مهصصتوه.ىلتبااما ذهودود_الا هاو ماقلاف هل هءاوشوفهدنعسانلاز عأ ن هناكو رصن تخت

 نو رسم اهثدب ونآرقلا قىلاعت هللا ركذ نم هريغو ح وذكءايدنالا نم( مهريغو ) اهركذ لوطن ةلصغم

 كرك دقوءابل |نوكس ىةحناراتةغاةريكاولاوئس ادو روهجولةت:دبملاح(هقلخ زم هنريخم هوز

 هؤامحأو) فورءملاوهلوالاو سكعلابل_ءةوام-2ناهجولال و ردصمىاثا اومسالوالاو

 مل-ءافإهب رقودتلاسرلمهرادخأو ىلاعت هللا مهافط صا نيذلا مهو هنو و مهم نب ذلاىأ(هؤايمصأو
 هقلخنمادحأ لظرالف(لدعا هاك ىلاعت هللا لاعذأ نأ) هلاعفأ ىف ةمكحلا ىلع فوقولل( كاباو هللا انقفو

 ريغ نادحأ نك<الىأ(هناماكل لد..هالإاهلك ةقداصىأ (قد_ص) دعو وهرابخأى أ( هتاماكو)

 وهو هناماك-الدءمالالد_ءواتدصّ ب رداماكت مو ىلأعت هلوق نمسأسقا اذهوهرربخأ أيش

 مهدعب نمصرالا ف فئالخك اناعج مث(مه) لجو زع(لاق[مكهدابعىلشي )ناهل# ملعلا عيمسلا

 هياعكي زا و؟يلعهرعنأال عقاقحتسا اوملعيت ءلاعأسانللرهظيلىأ(نول معن فيكرظنذل)
 ذاكيف عدوأ ىأ(العن_بحأ م يأ 1 ول_بيل)ةايحلاوتوملا اخ ىذلااض:أمهلاف(و) « ازجمظعأ
 اعميزاجيف ريثغاةل_ماعمكاماعي ناو ماكحالا شيلكت هيف حصىذلا ساس الاو لةعلابك ادحأ
 نورمسفملا هلصفأك لعب ريد ةثهيفوأهرخآىا كل جنع ىتاعملعلا ريدك ىنعم ولم نمضتلو هنوقحت سا

 ملعباسل) وةنحلا اولخدتنا مدس>مآاض:أ ملا( و) فاشكلاح ورشو ىنءملا فر وه ثم مالكه عفو
 ةدايز عمملا ى_«عةمزاجةيكانألوداهجلاوه ىذلا مولعملا ندا رااولعلا تن( ىسنماودهاج نيذلاهلل
 مه لاق( و) عفرلابئرقوةردقمنابب وصنم(ني رباصلا لعب و) ىلبق سامي 5ىضاملا فى نملا عقوت
 وابنو) قاشملا:ذهىلع (نيرباصلاو كةمنيدهاحا لعن ىحإ) فيلاكتل اوداهحلا, مدولبتلو اضنأ

 ملعنل هلوقوءالبالا ةمكح نايملت اي" الاهذه فنصملا قاس اا وأو كلا عأ ن مديري ام ىقأ ( مرابخأ

 ه.قلعتامن اوبل مهضغب دنع ضارغالا,لاعنالىلاعت هلاعفأو مدقلا هملع م دقن عمهانعمىفامو رظننلو

 ضعب ىل ثدي ىلاعت هنا ىلع ةلادت ان" الاول اعفالا ىلع ةثعابلا ٌضارغالاك هيلع ترتت كك هناوهملع
 هناشماو) م-فدر دقأع ىذرلا ىلع حو م-4ةياست هيففءازج مظعأ هع زاحيةوريص رهظيلهدامع

 بحلاو نجلا ىئهئاقلاو هلهيبأفارشب ىلتباماللااوةالصلا يلع(ىفسوب و) رانلاب هلو رم الاب

 "رجيج- ١

 نالتخاوىلاعأىةونوزاجتو

 نمءالتءالاو مكلاوحأ
 نمرهظا ناىلاع' هللا

 ىف هنم ملعب ناك ديعلا

 ىأ (مولماو) بيغلا

 ىذلا اماع اباطخ لاقو
 ةاي#اوتولاىقدلخ

 مكلماعيلىأ عوايل
 مكيأ) ندحةمملاةلماعم

 هن وصأ ىأ(الع ندحأ

 درود_ةوهصلخأو

 الع نسب اع وقع

 هللا ةعاطولا ع ا

 ن-ع عروأو ىلاعت
 ء 0 آل _.ةودم هر أدع

 ادادعتساو توللارك ذ

 توغلا ل5 هل_عبال

 اهندلا ف ؟دهزأ ل دقو
 لاقو ىتعلا فى دهجأو
 معيل اوزاضن 1ك أعت هبا

 فاع (اونمآنيذلاهللا

 ىأ ةرد_ةمدل-عىل-ع

 مانالا ني. مادالا لوادن

 انادي اهنلا ٍلعيل واوظع متل
 ةريثك هيفةمك-هلا نان

 نمنموملا بنصاامنأو
 هريغةماعبالا_#ماصملا

 ةنحلا اول_-ةدتنا حدس> مأ 3 وةئانملامه و هنعنم_ذ :رحنملا نمنامالا ىل ءنوتباكازيمتيل كلذ انلعذ رند_هئلا اوأ

 رادضا| ىلع سلب ب رباملالعبو) داه < ىلاعتوهناح.-سهماء قلعت ان ىأ (مك-نماود_هاحنيذلاهللا لعبانو)

 تاساللال د هسيوعت وهم_لعتاسث ىلا سا هلاثمأ ىف د_صقلاو مداهتجا ىلع ريصهملعقاعتملىأ عمجلل واولاو نا

 لاقو هدوه.ش ىفا:يهيهقلعت مد_عنا(م هوجو مزلْئ د قلعت اذا ىلاعت هماعناوهرعأ ف ناهرعسلا ىب رط ىلعهيقنو مولعملا
 5 الثلالاعفالا ىفءايااو نونلابةعمسلا قئرق (مراسبخأو لبو نب رباصا او مكثم ني داما ! عن ىدمكتوا سلو زاضإأ



 م-مْه(ىضرلاو)ءادعالا عمداهحاومالسبلا ىلع( ريدلاتالاح جارحة سال بابسأو )ةنرواس>ةيلاعلا مهما رعىأ (مهتاخ رد

 (ضيوفتلاو) رودصلا ف(لكوتلاو) روءالا ف (ملسثلاو) ءال"الاوءامعنلا ىلء(ركشلاو)ءارضلاوءارسلا نم مويلع ىذقاسغ

 اميفدابعلا بر ىلع دامدعالا ىأ

 ةدو را (ةنيئاو)
 ةخفقورهاظلا

 ىفمهرئاصبل) اديكانو
 حافي (نينحئمملاةجر

 ىل_ءةفف_كاو) ءاملا

 هلبةالريس ف ءلاكوهو

 هيبانىأ (ةرك دنو)

 نه(م_هريغل )ردت

 نيسلاديدشتب(اوساتيل
 ءاللاة) اوددقيلىأ

 نحنا ىف اولسنيو مهب
 اودي ومماع رحام

 ىلع (ربصلاق مسبب
 هناف اهاك لاو الا

 لقاك

 هبتقدحأ

 نم سل رهد راكم
 تبهذم

 ىو عقرلاب (و--و

 بيس ىأ اوءةوةخس

 هاه شعب (تانمل) وفع

 تالزىأ نون فيفختو
 ىأ (م-متطرف)

 اهدق و ممعتردص

 تانهلاةبسنناحارشلا
 ءوسأالاصلا ىهو
 ناو ءايدنالاىلاقيلمال

 تقبسىأ (مهتقاست الفغوأ)ةوفهلاءلك لف فنصملاهركذ

 17" ءافك-ةسالاوماعدتسالا لاح( مهمه ع رضتلاو)ءاضرلاوءالبلا ىف(هاعدلاو)دارأ

 سا عطس سطس اس سسسسسج

 عاونأو(بورضد )تان"الاهذ_هىقنوروك ذملامال_لاوةالصلا م.يلعهئايدنالىأ (مهل) لجو ع
 م-ارنمىأ(م-,ةناكمىف) هل-جاللوعفم بصالاب(ةدايز) اهيمهالتباىتلابئاصملاو(نغانم)
 نأل->ال(و) ىنعموادةيلاعلام_مئارعىأ(م اح ردقةعفرو) هلوقاذك وهدن-فرشلابةيل اعلا
 ى>لعفلاىلاةوَقلا نممهعئاط ىفةزوكرملا( رمدلا تالاحإ راهظالىأ(جارخسالابابسأ )نكي
 هرخآ ىلا بابسأ ىهو ىأردةمأ د” هرمخ هنا ىلع هيلع فطءاموباشأ عفر ةخسن قوس انا | اهملعب
 باوثلا نمهيلع ب:رتب امل لاح لك ىلع( رك-كلاو) ىلاعتهللاهردقآسعءارضل اوءارمسل ىف (ءاضرلاو)
 اًضوغممهرمأ ل عت (ضنت وهتلاو)ىلاعت هللا ىلع( لكوتلاو) لعذام لك لوب ( يل #نلاو) لي زحلا
 بصلاب(اديك انو) لاحلك ىلع لاعتهن عوض اولاذتلاراهظا ىأ(مهنمعرضتلاوءاعدلاو) هيلا
 ىقةرصابلاك ىفاعلل ةكردملا هولا ىهوةريصد عج(مهرئادبل) هيكةغل ىهواديكوتةخن ىقو عئرلاو

 ىن)م_هرئاصبلنيبمودكومو َوةمركذاملمه.منيلءالثبالا نكساو ركذاميفةريصب ىلع مهف تاسو سا
 حتفب (نيلتبملا ىلعةقفكاو) مهريغابالبلاو نحنا موب تلح نم مهولوعفم مسا (نيذحتمملاة-+ر
 ر طو)هيساقي نمالا بطلا فرعبال هنافمهميلب لم هدي تلح نموهو لو عقم مسا ىل بم عسجماللا
 فيكسف اهنماومل ب ملاذا مهردقةلالج عمم مناف ظعتا هريغب نمديعسا اذا(مهاو ل ةظعو هو مهريغل
 م-) لن ىذلا(ءالبلا ىف) ةّوسام مه نوكي وموماود تقي ىأ(اوساتيل) مهنودوهنممهربغ

 اودنةيو)مببعقو و( مولع ىرحا) بئاصااو( نحنا )مهن بهذت هول سمه نوكي ىأ (اوم ني و
 نء( و) نحنانلاراخاذه ل اولتباو و امحأو هللا ءايدن | تن اكاذا نولوةيفمهباصأ ام ىلع(رمصلا قمه

 ىامىّقاب و نق عئابقلا نساهبىكي و ريسل ا ةوقفا ىهوةنهلا عج (تانهلاوحم) مهثالتب افىكحلاةلج

 تطرق) اذامهةبسنلابت* ايسدعتر ومأوا وهسممعردصاامورئاغدلل هراقك اهنا ىنعملاوةاغقلل هذه

 (تالفغوأ) ةزئاح تناك ن اواهلثمنعمهاعرو مهلاريهطت مهمريس طب رفت بحس تعقوىأ (مهنم
 َّت رفغدق 5 م-مهتمدق و(مهتقلم) مهم ر ومايوب ول ةلاغم_ثالم_,ةافغو هل ةغعجتاحت غب

 بويذلا ثئابخ نم نيئرعم (نيبيط) ممءردصا ل ةرفكم مهثاصم لعج ومهئالمادعب ( هبا اوقليل)

 ىتلا فارطالا عطب راج الا ةيقنت هلدأو بي ذهتا| نءمهن شبان هاخم ىأ (نيبذهم ) اهسندو

 هيلعر هب ةكودلا ىت-نموملا بد هبامزاف(ل.ك )و هللادنعمظعأ(مهرحنوكيلو)اومئاهدي رت
 دقو ى_هعياوئلاو رسالاوافيكواكديزيةمظءأىأ(لزجأو)رثكأىا(رذوأمباوو) ىناي_هيك
 ىلاعتهللا نمانا س>اوال_طقن ناكامباوثلاو :رحالاك لمعلا ةإ اقم ىف ناكام رجالا نابامم ب قرشي
 هلع ىلاعت هللا ىلص هن وك ىلع ده دن | ىلاعت هللا هع :رهاصملانا مجرخ "الا ىنةئامبمم ص 1 3

 يىلءونأ ىذاقل اانثدح)لاقفك اتا وهجامنياو فا نلاو ىذمرتل اور ثيدحتمالب سانلا دشأ !سو
 ضعي اموارغصم(نيسحلا وبأ)انرمخأة >نىفو(انثد>لاق) مدقت كةركسنباهخيشوه ( ظذاحما

 الات)اضيأ مدن( نو ريخنب لضفلاوبأو) هتج رتتمدقت دقو (ىقريسصلا) باوصريغاربكم خسنلا
 انندح

 متاىأ(لزجأو رفوأ عب ون و) لجأو رثك أىأ(لك أمه :رحأ ن وكيل 0)نيبد وهانطأب وا رهاظ(نيبذهمن .بيط هنا ارقليل) مرنم

 نيلضملا وأو ريصلا) حيدصلاوه :ريغصتلاب( نيسحلا وبأان:) : ركسنباىأ( ظذاحلا ىلع وبأ ىذاقتل اانث دح) لعأهل اومظعأو

 امد الاك ىأ(الات) فرصبالو فرصن منه: نوكسف حم (نو رب



 هلوأرسكي :( ىجنسلا ىلعونأ أنت لاق) لما اةعبرالاهوجولان رع ءاادباو رلاوهةمجعم مث ةلمهملا دب (ىدادغبلا ىلعوبأ انث)

 داجانت) ديعس نبا ىأ(ةبستقانت 0مل تح قاع هبا يعد ةدح) هنع ىذمرتا | عماج ىوأ روهو (بورحم نيد اننا

 ةلدعومجنلا لأن با مداعنب اركب وأوهو دبعهيب ,أمساو همأى ه ل قةدحوم هلوأ نيدحّةف نيب نوكسس (ةادهبنب مصاع نع ديز نيا

 تآارقلا فم اماتدت :نانايفلاوناداهاو ةبعشمعو ةعاج نعو امهم عش دحو رذوىملسلا ىلعأر قةعسلاءار ةلاد-[دسأىنبىلوم

 تئابالف الامال هلج رخاوالص النور قمل سمو ىراخم لا هلجرخأ ةةثدجأو ةعرز نأ لاقو لاو ثد دملانسحوهىهذلالاق

 ظفاح هنافا ذه مصاعمامالا, ضو.ةن م 071 هنأف ظفحلاءىدر هندجوالا م ءاعهماالجرتدجوامناطةلاىكلاقامملا

 تام هع لاء اعلا 20 تسل
 وأناُع ةنسقتوكلا ناسبمدقت (ىجنسا !لعوبأانثدح) لاقمد ناك ةرحلا وزن فورعملا( ىدادغبلاىلعي وبأن دح
 ا را (ىذم.:١| ىسعوبأانثدح) لاقمد_ةناكىذمرتلا ن:سىوار(ب وبحث نيد مان ةدخ)لاوهتدسن
 (دعسنب هد وباع نع) ضيفو مند زنيداج انت دحإ) لاق مدت اكديعسنب (ةستقانت دح) لاقدر وهشملا ن:سا|س>اص

 وو تار ها ديس ىب :بىومةلد ب نيدوجنلا لأن ب مصاعوه (ةادهْنن مداعن ء)داجلدب لد : رش ىذمرتلا خسن

 لي طلعو ةجرت هلو ةثامو نير شءو نامةنس فوت علا رقلاو ثيدحملا ىف ةقوه ىهذلال اوةعيسلاءارعلا دحأ

 معا ةنك اسءاهاهد_هد وماللاوةل مهلا لادلا حتفوءاملا نوكس .وةدحوملاءابلا عتمبةلدهب ونازيملا
 هموزالزاع هنااك_ةةناهالا ىدع لمع ترصم ماوعو ىذمملا عارسأ و ةقحلا ءانعموفلالاب مسريؤ همأ

 لمحت الىتاا ةيش>ولاة را ىهولاداهد_هدو واولا نوكسو ملا مضونونلا حّتفبدوجنلاو ةفخلل
 ناطقلا نبا نع ءىهذلا نمءارقتسا اذه اظل ءىدر ند :دحناؤ مداع لك و لي ةةفرشملا ى ه لاق و

 وهو ة:انةريشملاو رشعلادحأسيهأن يكلم صاقو د (هيبأ نءدعسنببعصمنع)
 سانلاىأهللالوسراب تلق) دعس(لاق)5 سلا هلجج رخ : أوةئامورشء ثالث ةنسىفوتو ةفوك- الز: ة ع

 ةءالاه لج رخأوةفوكللا
 وهو(هيبأن ءزةهثسلا

 دحأ صاقو ىنأ نيادعش

 لاق) ةرشملا : را
 ىأهللالو_برابتلق

 0 ةدشىف مهاب( مث) ءالب سأنلاد_ثأمالسلاوةالصلا مهيلع(ءايدنالا لاق) اهرمو ضارعالاب(ءالبدشأ |
 مهمشالاف همشالا ىأ نالفىب ىل-ةهأوهلاق ةيلضفالا ىنمءةيلثمالاوهد ثلاىفسسرتلل ءافلا (لئمالاةلثمالا) ءالملا

 نملضنالاف 0 باع مني نمتلاثملا ىوذو « مهلك باهشىنبريغل غابأ ل ءاملعلا سابعلالاقةليضعْلا ىهوتلاثلا نم هوا ؤرموقلالئامأو |
 قي ءايلوالاوءاحلصلا ذاىلاعت لاق مهرايخ موقلا لد امو ريا ىلا برقالا ولضفالابهبشالا نعهرريعب لثمالا تغارلا لاقو

 ردع لفرع[ نسل ع 0 لا هع الملاح ريباق)ءالب رك اودينإ وبلا دولما ءاقعصو ةوقداوق وش هو ه١عاطردقي (هندالسال لعلك 2 اطلا ينعمانهنيدلا (هنيدسح ىلع لجرلا ىلشي) ةنسح ىلئمَةقي رطو ةقي رط مهلثمأ ل وقي
 3 1 0 هرهاظ (ةئيطخهيلعامو) كلذكواقبأ ىععدكرتن مزادعوأ ةقيقحوهو عاب للا رز هكر تكون عع نواكي افىأ( اع |رث نافل ذكمريصب ىأ هت صو أ هدوجو نءهيانكو هو( ضرالا ىلع ىذعهكرتي ىتح) نوما (دبعلاب)

 1 ا 0 اموثيدلا اذهقالطالرئابكلاورئاغصلا ر فكنا اوت ادار فكم سئادملاو ضارعالا سةننا .
 َِ 2 ا نبابهذهيلاواهباست-اواياعربدلار فكما اورفكتالاهسفنورئاغصلارفكياسءا ىليقودانععءاح
 ىاضداا ل هعم لا + انى: نهنئ ”اكو) ثيدحما هيلع ل دام ىلع ل د. اك (ىلاعتلافاكو) هايبقأ سو مالسلا دمع

 هيك 10 سس دس هس نساك 522102
 هام وح.يحص نس>لاقو ىذ مرا اءاور ثء د اواهيدلذ خا 0 مال ب ب

 ىأىد "هاد و ) ريثك نودي رهعم)] لتاقوءا ارقىفو( لق ىن ىنن 0 وىأنباكوةءا رق 3و(ْنب ”كوىلاعت هللالاتاكو) هوك ّ امم

 تاريبغتنمرسكلاوبرلا لاب وسنمل يقوةغلأب ل عجوة عاملا ىأةبرلا ىلا بوسنمىنرلاو ةريبك ةاداسم هلاقي وةريمك تاعا#

 ىقمماصأا لاو رسكناامواو رثث ءامو اونمحامىأاو:نهواخ هلوق ى مو(ثالثلات ان“ الا)ءايقتأمهبرل نودباعوأ» املعىأ 2

 بهل ومهت ادعالا وعضخاما وناك سامو مهميق ن نءاوريغنامومهعب دنعا وفعضامو مهرباك | ضعد وأ مهيدن لشق نم هللا ليد»

 انما[ ىف ان ةارساوان اع اغا :بىأاشب مدار عع انرمقوقالا اولادناالا مهو ناك امومومدن ةعاطوممررعأو مهثالب ىلع رياصل

 ةرخ "الاساو" نس>و ةمينغوهرصنوةزعن مايندلا باو" هللا مهان ” فانا دهاجم ىف نب رذ اكلاموقتلا ىلعان صن اوانّمءاط ىفريصقتتلا



 ئذمرتلاهاوراكاعوذرمىأ (هنعيىلاعث هللا ىذرةربرهىأن ءوأةلاحلك ىفنيّدسحلا بك هللاو ةبث رول هو ةحردةعفرودب وةمهدانز نم

 اهبذخاؤ (ةّميطخهيلعامو) توميىأ (ىلاعت هللا اي ى>)هبونذ هنعر فكي (هلامو وهدلو وهسق:ىقنمؤماب ءالملا, لازتام .زهدحدتو

 لجع) ىقعلا ىف لماك- ااىأ( ريا هدم عدىلاعت هللادارأ اذا مالسل او ةالصل اهيلعهنع)هنسحواضدأ ىذمرتلاهاوراك( سن أن عو)

 نمىأ (هبنذب هنع2ّسما) ى ةعلاقلماكلاءوكاىأ( مثلا هدمغ ىلاعت هللادارأ اذاو امن دلاىف 3 «ةراغك نوكءا؟ىأ( ؛ وةعلا هل

 نوكتو ردت هر فاك نأ رع

 (ةمايقلا مون)هبى واع

 0 و

 وأ هل بق ن مابتذ نأصأ

 ضعفا بعز عب : او هريغ

 ههح وى طئاح هياصاق

 امد حضني وهول-.ةاف
 هللا لص ىلا هلل امو

 دارأ اذا سو هياعىلاعت
 قى وز ثيدحت اىلاعتهّنلا

 هآور (رخآشيدح

 هرب رهى أن ءىحابدلا
 اذا )هنعلاعتللا ىذر
 ادمع ىلاعت هبا تبحأ

 © مضل حمس ا |

 ةسشتأ قهللات ل

 ءاكيو عوض ب وءاو كو

 (ىدنقرملا ىك>و)

 لكنا) ثيللاوبأ ىأ
 هللا لع مرك أن اكن م
 (دشأ ءؤالبناك ىلاعت

 نيش ىك هريغءالب نم
 ىلء(هلذف) رهظلىأ

 تقودك
 ىوراك)هردقب(باوثلا

 فاتخاو (نام-ةلنع

 (هنبال لاقهنا) هنود ىف

 هم-سأ ق فامءاو

 ءاييلا جتني (ىنا)
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 كعاميا

 مك ا طااط7سسس»

 مو#لا ىلءانرصنا وانمادقأتدثوانرعأ ىفانفازم ءاوانب ونذا:لرفغا اشر اولاتناالا م ةوقناكامو نيربا هلا

 ىعلاوايفاوهبنذبىأ(ه) قب وأقأب ىت>ىأاهحةةوءافلارسكب(ىفاونىت>) 0601

 لدبام تان”الاهذهىذ نينسلا بحي هللاودرخ ”الا ب اود نس> وأ: دلا ب راو مهان“ اف نير ذاكلا
 وسلا وازع ءكىت : رهو ةاسنلاهن 3 م ىءكن 'اكوهيلعموبا و 1و وا دنالاءالثبا ىلع

 ةيرللة يسن هنا ل- قوءارأارم كى رود_>او وسسنلاتارمم عنك رعب ا هيقويرلا ىلا بو تمىفر عج

 الصب رحى :لدق 21ص ازودكوةريثكلا ةعاجشا نعم

 ضن رعتاذهونوكلان ماووكدساوأ اونك-ةساهل صأوا وعض ىنءعاوت اك-هساو و وردى :هعاونهوو

 مهريغل عقوام لدم ناك ايحن اكول هناو داب سو هيلع ىلا عت هللا ىلص ىنذل | لعب فاحرالا نم ممهجأ دأا

 د 4ك .ثخواع_ طاونبت :ذمهتمرد صر ناو مهجر ةرغخمنونعذ مم هرب دو مهدأهج:دش عم مهنا و

 00 أعقا او(ءالبلالازام)هحفصو ىذمرتلاهاور ثد د> هدأ ءىلاعت هللا ىذر( ةرب ره ىنأ

 وأ تناك: اك هريدك هنامتس رفكد :هنأصأامنال(ةديطخ هيلعامو) رمثحوأتاماذا ( هللا ىلي ىت>هلاموهدلوو

 ءاور ثيدح ىف (لوهيلعيلاعتهنلا لص هن ء) هنعىلاعت هلا ىذرك الام ني( سن أن ءو) مق م هريخص

 مم>حهلناالا فوق ومهلةامنأب رعشل 1و4 ءاعىلاءت هنبآ ىلص ىنللاذهدانسا وهماسح واضا آىذ. رخل

 هيلثدت .اع(ايندلاق هنو ةعلاهللحع) هترخ آ ىف( ريخاهدمعب هنادارأ اذا) ىأرلابلاقي ال لثمن العفرلا

 هل احاردتساايندلاي ئاصم(هنعكسما)هامقع ىف( ملا دمعي دارأ اذاو)بونذلا هنعو>ءأ#أاهي 4

 ىد>) هنعاوعفديارالبلا ىأردقم كسمالوءقموةسالال ءابلاو (هبنذب) هك رت لب ,هملع م 5 هيقاعبالف

 درو سك مءاق 2# , ىفاونوهنعوةعلادرب ل ناهيلعهنزاجي ق(ةمايقلامون) + :تنيئأ (هنإلا 5!  وهير(قاوب

 'ربرهىلأن ع ءىحأيدلاهاور(رخ : 1 ثيدح قو) ف سعتدس ة:لوهحلل هاش واهحت ةنمو لل ءاغلل ىن» م

 فالكل هند هللالذةمهءاعدىأ (هعز رمل قلالي اهذ_بعهللاثخأ اذا)«فعىلاعتهللا ى در

 همست رسقو عوض اولا ذلاب هرسق نم زالهنال رمسفهبواريثك در و» هاعدلا ىءفعرضتلاوهةعجارمو
 عمرك آناك نملك نا) ا ا امر بص( عومسمريغنال لعل ىنعع

 رخ الاف( لد ةنيش 3 ١ اهيك هريسغءالب «نمىوثاو(دشأ) اللا( ناك )هيلاسحأو (هللا

 ا ١ هرءدعول هللا نمال_ضقن هع هقحمسا لا( كارد ادع وجتسب و)هريص»0ناايندلا وأ

 عن ىأل وهنا ءاندب (ناريثكةضفلاو بهذلا ىبان) هاصصو ذاهفال لاقهنا كا نامعل

 ءالبلاب) هتوةوهناسعا( رب *نمؤااو)المأ ثم م للو ما ذأ اذاهمدعو اههصولخ

 فاسو ) هنو ”ةراقع )ب وةعبءالثبانا جحدقو) ه:ههرد_ضتوهيلعمرع- صوه_ةباصانو

 الصوف)ف سوىلاىأ (هيلا هبال اهس-سناك ) هيلعهنر>ومال_تااوةالصلااه-بميلع

 ذأ هعطقهنله_جوتلا عطقامافهلهتيحتلجالىأب وصنم (هلةبحم) هناتلاوهدنع( مان سونو

 طيق(ءال- هلا ,رع د 4 نموملا و)امه>سو نمناقظ: ف( رانلاب) نانحاعىأل وهنا ةغي_صد )ن اري: ة_ضقل او بهذلا)

 . بت قايك فس ونىأ( وهو هيلا هنالص ىف هناقمااهبن_سناك )هدققب ىأ( فس ويببوقعبءالتانا حلق و)هميح وكلا ِ

 ريطق ع نءمالسلاو ةال_صلاه_لعهتهارتلهسساذهنايلوقأالو هوة ىجدلا برغأو عقيم بخ (كةبع) بدل (متان)

 ةرثاىر ردنأهيلا ىوأىاعتهّللانامال_لاوةال_هلاهيلعهت الما بدسيف ىورو قخكالهثبار غو ىهتن || ميقهن رىلع 37



 شدا برغأو(فسوبهنباووهامون)بوتعي ا( عمتجا لي ليقوزب ىلا طيز يوت

 ارق ! ن قاكبوقعي ىأ(تتوعذ) )هيلع بحل اذاا ميس لعب ملاعذخاو ءالناسنالا ناب

 5 امتثاو)ىودملا ل #اةحث زار ىأ (هحر مثقل )ريغص (راحمف ناكو )5 ءلاحة لج( ناكحضنامهو

 ةجر ( زوجعهلةدجت كيو) مهدنع ستلامأو دارا اذا لافمالاةداعىلع( كب و)هنم لكالا أى أ

 فسو (هشب أاوبوقع دنع إ1_ءالو)ام منيل اح(ر اد->) مثيلاو بوععل نيب نيب ىأ (امهنب و هئاحبا)

 زوال ىمعلا ناف عيل هنأ حم محصلاودرابف عت نالولاريسفت هل هدو ضقانشمم زلك ءانندح تلا

 (ثيللان عئىو رو)لت ءاطريخد لب : وط مالك انهدي ذحلا حر شل |ىفوم السلاوةالسلا ءيلعماينالا لع

 ٌترظن ملوىنجرتملوتسش ذلا هيلع ته خ نول ةاغهّمع تنآو بثذلا هلكاب نأ فاخأ ىث :اهتوحالك لو ةللاقاللاو فسو دلو نسون

 هعملوعقمفسوب هلوقبى
 امنا لاحناو ىأةيلاحتإ_ج (ناكحضي امهو ىوشم) لةأوأ ةنس هن أضلا نم عذ او هومبماو ةلمهملا عاقب (ل< لك أ ىلع

 راذجام مب وز هي اعاممةععش (هثاكم ءاز ودع هلةدحت كب 5 وهابت_ثاودحت رشد مش راحام_4ناكو) ناطسددم ناحرمُسذ

 فدصا ا ىلع ىحمدلا ضارتعا عفدناف هناقوأ عسيج ىف املاح صفت ىف بوقعي ريضقتل عقوهزعلو ام هراجت (هئياويروشعيتلم اح

 نه اسال
 قمار نزلا أ | تت” 0تتتت->>+©+© 33
 حسيج ىف ىف (فسؤ ىلع) رهامو عمد جا) بوعي ناهبدس ( لب ليةو)د:سمري غمريسفت قىبطرغلا» اوراذهوهتقر م, هزعىلاعت

 تلاس ناىلا) هتاقوأ ىوشم) لةأوأ ةنسلناضلا نمريغصل اوهو ميمو ةلمهملاءاحلا جنم هب ( لإ لك أ ىلع سوي هتباو
 هانيعتضيب و هاتقدح

 ص رم-عا(نزحمانم

 تضيباوهلوقُنابىكدلا
 لاس هلوق عقدي د هانمغ ءاك ءلاب)ز وجعلاو مثيلاءاكب سدس (بوقعي بقوعف)ه- :ءعناملال* ادالمالعسلا وهال_كلاا مولع

 ويسافر و هوما فدع (ماثفد- ١> تدرخو (تلاسناىلا)هدقفل مالسلاوهال_كلا ه-د هلع (فسو ىلع) انزحواهس ان(اقسا |

 داوسةكر حم ةقد_كئاذإ ناك )هتذسجو ميثيلا اك بوعد (لعاماف نزلا نمهاني ,عتضيباو)اهضايب ونيعلاداوسةةدحلاو
 سوماقلا فاك علا (ه>طس ىلع ) هنوص ىلءاب(ىدانيايدأ“ مرمان) تالدد ءردلك هر ع ىَأ هم .ةرطلاىلهيوصتم(مراخملا

 ئأ(كلذب ع املف) (ار طقم) مهلك سانلا نم( ناكنمالا)هثادن فلوق: وهتمديعب ىلالصب عقترملا ناكل ىلع ءادنلاو ||
 ةيقبناك)امهئاكبب كمذت .. لهأ ىأ(بوة» ل ادئع)اضيأ ةمجع#ىور وءادعلا٠ نمةددشمةلمهملادب(دغتيلف) متاصريم 6

 50 ا نك ىاعتدل هنتر قريع اضم دل قطاع ىخوةزبخو د.إ منآرلا ىف(انيلع هللا صقىتلا) ئدانيايدانمرعأب هنامح ةيلبا اىأ (ةنف اب شو بقو ءو) مهديعر طفل ةائاص ناكن هو رخل اذه ىفوهدنعىأ محقمل آو
 نم هيبنتلل (الآ) هدب متهجنياهخ ثنع سنن عىفارب_طلاهاور ناو هلة .هالهنافهركذ هلىتمذياللاقو َناورحلا ةأيح
 اينغوأاريقف(ارطغمناك ءاتقدحت لاس هلوق نهد موك م لع ىلع لدياعو تعشلا و بيلا اوروادعد اورلا ف يعْضوهو ىلهارلا
 ةامهلالادلاب (دغتيلف) هأوةدعد هانيع طيبا هاوقنااماملعي ملامىلعام قاعي نا حصد فد كام ملعال هلوق عم هنأو هللصأال

 وهو ءادغل |نموددشملا

 هذب وثب وراتلالوأ ماعط
 2 .ٍ 5 ىلعهت 2 رةلهأ لدهنا) م ا تلاع هال صااهيلع بوبأءالب "تا لعب كوو مامالادعس |

 3 0 هكا اهيل ء(بوألا )ةظع وم هأمهمولد ثد(ه-يملع ا وماك م عكدام

 هنم غلباوهو ةمجملا ىلاعت لاقأمك رمد“ !همالكر مش ناءاحرنءاو ى ةربهماك ىأ (هيققر)هنالهيلع ظاغي ل (هناف) مالسلاو

 ملكا 12 :اةلمهملا 6 ال نبهللا هبقاعذ) ه كلم ىفىذلا(هعرز ىعةفاخعإ)هرخ لان ملالوةهلالوةثمالسلا هيلع ىموأ

 ىأ (بوقعي لآدنع) فصلا تءلفماللاوةالصلا مويا ءءام :الاق>- لاق ناى 3 ه؛الاذهو ضارعالا مهندالمب ؛!ىذلا

 دنعوأهّسب لهأو 1 متع اسلاك ةنحلاناورماميف (هانركذ مال لاوةالصا اهيلعزام. 1 :هعواهكرتىلاعت هللادجر

 ةلهسهملاءاحتادغي نون (ةنحلا فسويبقوعو )نوراهل آو ىموهلآ لربامىلاعت هلوقك اذهوهناشاامي>ةلمحةمل آوهسقن

 هللا ن نكلذئني> غولبلان وداريغصن اكوهذا لاك هيفا( رملع ىلاعت هلا صن ىلا ةدحوملابةم للا[ هقيحصت نعءازارتحاهوطمضادك

 يأ(ثيللان ءىور و) لاو> الاب اعأ ىلاعت هللاولاقطالا مالدإ اكاندنءع ةلوهجلا مكسلا نماذهلعلو ءاش !ام لعب ىلاعتو هناحمس

 (هىق-فرهانبوأالا هللوقلا ىف«اءاوظا او هماظ ىفدو هلكسف مهكسلم ىلع هن , رقلهأ عم لخدهنابو.أءالب دس ادعس نبا

 هللاهمقاهذهغر زىلعةفاذغ) ه هرهققرْن 53 نا نم عئامالوهم-لط نععدنرب ربناءأح رهمالك ىفهعم فطلأى أى تذ رلان نءءاغقلا شق

 أي لثسالذا يلمعلا نمءامشاةءاشن مىلشي نا هتلنا مالعالااءالؤه لن ة> صر دقت ىلعم اعدااذهىف مالكلاةلجو (هئالبب ,ىلاعت

20 الت دسو يأ (ناميلسةنحبو) لعب
 ينيساهتث(» 



 ةيصءلابلهعالوأ) ةوعسن لاك هراهصاةهجىأ نونلاو محلا قب (هراهصأ ب تجف قحلا نو ؟ىف)هةيوطروطخىأ ( هيث نم)
 ةسجردلا عفروأةيضتلا ضءدىفةراغكلا نمةيلبلاوةنحلا ىلعةب”رمارومالا ىأ (هذهو) هرابخأ ىفهنامب مدت اك (هدنعلعالومرادىف
 تاق لبو هيلعىلاعت هللا ىل_ص ىنلاب)دو فو عادصلا نم( عجولاو)اهريغو ىلا نم( ض رماة دشة-ثاف)اذهوةخس: قوةيلعلا

 ىلاعت هيا ىلص هللا لو سر ىلع) مولا نمىأ ( هنمد_ثأدحأ ىلع ع جولا تءأرام) نيحيحصلا ىفاك(1 مع ىلاعت هللا ىذر ماعلا

 ماو هاوراك(هللادبع نعول توهيلع
 نباىأدوعسمنبا لعل

 ىدلالوقاهج والفنيثدلا دنع ىاطأ اذاد ارملاهناذدوءمنءاوهو ناخيشلا

 لح سس 7©2622 بلال بر 777 سسسببو
 تناحلا ىءىيةدحو مواضدأ امواكس ونونل او محلا فب (هراهصأ ةبنجف قحلا نوك نمهثدن نم) اليك هح والهنا عمرع

 سا.عنيا لمت ذاهرصحن

 ريب زا نباو رسع نباو
 ةءاععلا قذا مهريسغو

 ريثكيهللا لمع هل لاقي نم

 اذ_ههّسادمع ىاحتالاو

 تهمنامنادوعسنباوه
 نمةبادعلاق نالهم ع

 قو5هلباد_هغ هل لاشي

 نبا لاقو هئام_عبرالا

 نيتئامو مهنا حالصلا

 نين التو لق نب رسعو

 ةثام-ثلت مه لديقو

 اذهو نوتسوةعب راو
 مهدد_عىففالتخالا

 نمم-ممنال عقواسما

 هيبانا قي فالتسالا رو
 م-ممووه همساىفوأ
 دنع ةءد هل حدعر 1 نم

 هري-غلخع هلع واذه

 لو-ةأمل_عأىلاعتهللاو

 لع له نارهطالاو

 مه-_ضعب عش هداب 0

 ىلص هللالوسرتدأر)
 ق مو هيلءىلاعت هللأ

 ةءيصل 6 و هضرع

 (اديدش اكعو) لوهشما

 اهعحوفف ابتد>و ىلا ةدشىأ ء]ر قو ةلمهملانيعل اذرت

 تغارلالاق ىلا فاك خسانلا نمد رحتوهو قوذةطةنبةنح ىرخأ ىفوةهجةخذىفو ةيدانأاو
 لمغلل) تناك اماهتيلب ( وأ) مرهم لكو لولا هلافاكراهصأ ملل ةيةأرملا تدب لهأو نت ارهصلا
 مال_بلاوةالصلاهيلعهنا نمدوويل |هنرتفا اع ىداعملا نم مهممردصا_ى(هدنعلءالودرا دى ةيصعملاب

 نا نيطايشاارمافاريبأ ىلع يمت تناك مث تماس و هدنع تن اك-ةةدارح ىهست إي جتني هلاك ملة
 -ءءالوهو هنر وصادح_توهيلاسهذ:تناك-ءاب هل تدعاوه:ىكسفاولعفذاسأةر وصاخ اولث

 باوحلاب هيلاراشأاموهوهمال-:ءااكهالثباوهكلمىلاعت تلاه. فامو: نيعب راةدم كلذ رم-ةساو
 ه-لعناميلساه> وزثىتلاك للا نوديصتن.ةدارحناوهو رخآباوج ىلا نوك نم هلوةوىفاثلا
 نوكينا ىو مهربغل ىملاب ع هتأرعا براقأ ن منيرخآ عم سانهذنع مداةتارم>أومال_لاوةالصلا
 نامسأ صصقلاسّتك ىفواننذدعي هماةلةبسنلابهنكتلهريغو انعرش امارس نك مل ناو و هومه ىلا

 مهماوثدادزيل ماللاوةالصلا مهيلعءاردنالا اهبىلّبا ىتلاةروك ذملار ومالا (هذهو)اهرك ذىغبنيالرخأ
 كءوناك ٌكعوي ناكف(ملسو هيلعىلاعت هللا ىلص ىنلاب) لزانلا ( عجولاو ضرما دش ةدئاف) مأمتدريغو

 ىف (ع-جولات«أرام)ا,معناخيشلاءاور ثيد_ىفامعىلاعت هللا ىذ ر(ةكئاعتلات)منالجرلا
 همكح نم مل:أل( لو هيلعىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلءهنمد شا ) سانا نم(د> أ ىلع) ضارمالا
 تيأر) ل_ءقاكامهمعىلاعت هللا ىذررحعناالهعىلاعت هللا در دوعسم نبا ىأ (هللا دمع نءو)

 مضب (كعوب) هنا لاحلاو ىأ(وهو) هل ضر غي ناكىذلا (هضرع ف سوهو عىلاعت هللا ىلص هللا لوسر
 هباصأ اذاهريغ نما أ دشأ ىأ(اديدشإ) اهنوكسو نيعلا شفي (اكعو) هلا ةإ ىهملا هنيع حشفو هلوأ
 ىفا) هلياو+و هن م:ىبعمنيتحةغب ( لجأ لاقادي دش اكعو كعوتل كنا)هللال و اب ( دا تاتذ) هلم
 نيهنلاد_.علاةسانلاوأةباحصلاوأ نوما لاا هيأ (مكنمنالجر) مكنممحأ ىأ (كعواكك وأ
 (ةلرحأ) كلنالىأد.د_ثنوحتفب (نا)نيلجر عج وك هنوكو كعجوةدش ىأ ( كلذ تلق)دو سم
 (كلذ) من (ل_جألاق)ن برك لن اةءاور فو باو ماكل ف ءاضدل ىأ (نيترع) رجالا ةخسن ىفو
 ديد كارلا كءولا ىنعملصأ و رباك هممك>وههجو ىةعرمأ تاتاكوهىأ(كلذك) فءاضتلا
 نمرمام ىفاند ال كذامورر نايك انهلوالادارم او فلا ضرملاه.دارب دقواهةرارحو اهملأو ىتنا همدارثو

 لضغلا ف كلذنالمهوناكم هيلع حجر ضرالا لهاب نزوول سو هيلعىلاعت هللا ىلص هنا نيكلملالوق
 ىقب كتر اال ةجاحالق يسانمري غدا نَعهتدايز جو رخ# ضرملاو ةل-علاىف اذ_هولاكلاو
 ىأ) نعواحلاوة-جامنباهاور (ثيدحف و) هلىادالىذلا ف_عتلا نمهنعباو-هلا
 هللا ىل_ىنلا) كاسح (ىلعهدي عضو الج دنا) مدق:دقو ىرد_#لانانسنب كلامي : (ديعس

 للاعت
 ةخىفو(كلن الذان ك:منالجركءو.اك)كعوأ ةخسن ىفو(تعوالففا) منىأ(لجأ ل اقاديد ءاكع :وكعوتكناتلقق)
 هللاىذرذيعغس ىلأث يدح ىفو) كلذ ل جالك لذ لجأ ىأ مالالابكلذلر_هطالاو(كلذك) رمالا ( كلذ لجأ لاةنيترمرحالا) كلذ نا
 ناكلهدب عضو ىذلاوهديعسابأن اهجامنياًهداورل لو أ لوالاو هريغو ىوارلا لمح (الج رنا)ك الاوهجام ني اهاور( هنع ىلاعأ
 هللا يلص ىلا ىلعملب ص وراضي أه سغن وكي نأ لعب ال



 ءلاجتد_ثنهكيلعئدب)عضأَن اةخس ىفو( ع ضأ يطأ ام هللاولاغن) ةق فخ مأ ىهةديذ_ثأءاجريتخيل ( لو هيلءىلاعت
 ىلع(ءالبلااذل ىفءاضب !مهتعاج أ حدملاوأ صاصتخالا لع بصنلاب (ءاردثالارشعمانا لو هيلعملاعت هللا ىل_صىنلا لاف
 ( هلم ىتح لما. ىل د ءل) سنا اذهدارفا نمدرف ىأ( ىنلا ناك) ناشلا ىأ هنا ىأ هل يقل نمةغقذم (نا) ءالولا نمانلامرادقم
 ءايدنالاىأ(اوناك ناو) هل قيىتحع وحلاىأ( رققلابىل_ةديل ىتلاناك ناو) هةج ردولع وىذلاةبترعةعش لالا“ اذامو هترثكل
 / مهنيقي ةوقلءامعنال نمضتملا(ءاخرلاب) منا ىأ(نوحرغتامءالبلابنوحرشيلإ)

 (لاجةد_ثنم) ل د_سجسمأو (كياءىدب عضأ) هنرارحةدشىفةغلابم عيطتسأ الور دقأامىأ
 هللا ىل_ص(لاقذ)لوالا حصفالاو ة-+ .هىجلام واهترارح ىأةددشملا مما حتقو ةلوهملاءاحملا مهد
 ( ىبنلا ناك نا)ةغللا ستك ىفهيفمالك ىلعدالثموأ هلثمئدلا فعضودازي ىأ (ءالبلاانل فعاذن) هيابىةاحتلاهتدباكحدملاو صاصتخالا ىلءرثءمتصنب(ءايدئالارشعمانا) هلإسوهياعىلاعت
 ( ىلديا) هلوقىفاهرهخىف ماللاّةداهثدليةثلا نم ةقفلا نا نمةزمهلا رسكي نيمد نا ءايدنالا نم
 توءىأ( هلي ىح) فورعموهو ديدشتفمذب وأ ن وكف حاقب (ىلوقل 89 ردةمناشريمضاهمساو
 وهو ل_بوهيلعهللا ىل_صهّللالو تزد جىلعهدب عضو ىذلا لج رلا ناةجام نبأ ناس و هلأ دش نم
 نمقسهناب لوةالدج والف همسابا مث حرمه: ملخآ ىتب رط نمداو ريا هجر ف دصا اواضي أد يعس نب|
 مهكرتاكاو مهاحرهاطظ تاب وهوديدشلا ( رقفلابىلتيل)ءايدنالا نم( ىلا ناك ناو) خسانلا لق

 (ءالءلاءنو>رفيل)مهتابجو مهتداعىأ اهابقىتل اك.ذهناوءاينالا ىأ(اوناك ناو) ممم ادهزايثدلا
 ىدفعال_ءلاقمدةناك - رحالة داب زومهردقل ة-عف راهنا نم نوملعتاملامث دلا ب ئاصمم نورت 7
 ةع_سوهو (ءاخ رلاب) باطل اءاّمب وأ ةيدحتلان(نوحرشي اك )اهريمو ضارعالا نمايندلا ىف هياولتب ام
 ةلباقمىف مهددا ىمهملعو مهرب مهنيقي ةدشل كلذوءالبلا لب اقمهيذا رملاو احلا نحو ةثبعملا
 هباورمأاممايقلا اوةعاطلا ىلعم_هلةنيعملاةيقاعلاو وةعلا,ءاعدلا ىف انيالذهعوقو دعباذهو مهبلزتام
 ىلا عت هبا ىل_صهنا نءرماماضت أ هيفانس الو اهدا ةغرو.الا نافامهدب ضراعت الف لاةمماقم كلو
 هاور ثيد_> ىئهنعىلاعتهللاىذر كلامي (سذأن عو) مدقناك نازحالا ل_هاومناك ىل-وهيلع
 مظعو ماي ةفعاضمهنعكةنبالىأ(ءالبلا ماظععم) بأ ولا ىأ(ءازحم مانع نا) هن-سح و ىم رغلا

 مظءأءؤاز-ناكمظعأهؤالب ناك نمىأ حتقفرمسكب وأ ةمجعملاءاغل | ناك_تاوةلمهملانيعلا مظب
 ) ىد رلاهلخ) ه.ىلا عت هللا هالو اع لج وزعهللا نه( ىذ رنذمهالتبااموةبحأا ذاتَ 5 ةيردل

 هنامهوتيالفارسأ هد وشم هل كلذ ناك هئاض ةبءاض .ر هياصأ اقع زجحيملورعص اذاف هلهياقعو هيل عىلاعت هللا سضغىأ( ظخسلا هلفإلدء ضر: لو هلاءاضةهركىأ (طخسنمو)ه داو لي زح هنعىلاعتهللانم
 الو عز ريغ نمهنزحاماىرايت+خارعأ ىوكسثلا مدعو رب_صلانمرك ذامناههلاب دايتخا ارعأ سدل
 نمىلاعت هلوق نو رسعملالاودقو ) عمدتل نيعلا نا و رزحيل بلقلا ناثن طنا قاكدرم خبالقرحض
 تناكنا هيونذلىأ( هلةراغك نوكستةايندلائاص؛ىز للا نا)كلذوالجاع(هب زك وسل معد
 هنا ف :_صملا لاق هنعىلاعت هللا ىذ ر رك أن ءىو 37 ريسقتلا اذه( و)بنأملا ريغبأ ودى هدان زو

 31171 سس سس سس سس سس سسس سس سس سس ست سس اس سس سس اس سس اسس سم

 (قيطأامهللاولاةذ) الآ ى هد. دش هدس>ةرارحاوماعيأ صد رالداوعلا لعق اك (لوهيلعملاعت

 (دهاجم) 0 ) ودأ) نء( 9 اكاداو رىذلاو هواهمعىلاعت هللا ىذر (ةشئاعز ءاذهلثمىو (
 كر بسسجج

 مهرعأ مل و مهني ذرمأ ىف

 قوم-مر مح د_فع
 ىلاةىبغلان ع لودعلا

 منا ىلا ءاميا باطلا

 دقو ءاخرلابنو>ر شيال
 ياملاىف دل دروأ

 لوالا مسقلا نم ىناثلا

 ى-عمنمءبرقي اثيدح
 هناوهو ثيد-حلا اذه

 مالسلاو هال_صلا هيلع

 ءايدنالا ناك دمعل لاو

 رقفلانمهدحأ ىلثري ىلبق

 كلذناكو لم--قةااو
 ءاطعلا نمم-بهملاسحأ

 اك( سنأ ن-عو) ميلا
 هن_س>و ىذمرتلا هاور

 ىلع هللا ىل_ص هسنع)

 م-ظءنا ملسو هلع

 (ءالبلاماظع عمءازحلا
 حمو نيسعلا مسك
 0 اهمضزو< و ءاطظلا

 نذىاءاساثلا ٌنوك-س

 ربك أوأرثك أهؤالب ناك
 ناو)رثوأو أ هوازح5

 اموةبحأ اذا ىلاعت هللا
 (ىذرن-ذ م هالئبا

 (ىذرلا هل-ف) ءاضقلاب

 لد حو ىلاعت هللا نعم



 هتلالوسرلاةةأ4 تءطقىت>ىروظ ىفاماصقناتدج وىفا لع أ الولاوأ مم: قاف هللا لو سراب ىلب تاق لاق ىلعتازئاذد 1 كثرقأ
 لاقفاناعءو_سلكب نوي زاناوأو سل معن ملان.أو ىأو تنأ ىلابهللا لو سراب تلةفركبابأ اب كلام ل_تو دل هىلاسعت هللا ىل_ص

 تساوىلا«ةهتلااوقلت ىداون دلاىف كاذب نو زج نو:موثملاك باص وركب ابأاب تنأامامل_بوهيلعىلاسعت هللا ىل_صهتلالوسر

 كس ساس ساس سطس بج

 ملسو هيل عىل اعت هنا ىل_ص (هنع) ىراخب اهاورثي دح ىف هنعىلاعت هنا ىذر(ةرب رهوبألاقو) اضأ
 دي" الام تل
 ناملشملا 4-1 تقلق
 انيآو هللالو_سراباولاوو

 كريسغ أودت لمعي ل
 لاق ءاز_لا فيك
 ايثدلاىف نوكت ام هم

 هلذةنسح لمعت نو
 نمو ا رم

 تصقت ةثنسلاب ىزو>

 تيقروهرشعن هةد>او

 ليوفتان_سح عشهل

 هنأ رشعهداحآ تاغنأ

 ن' لباسقيف ةرنكألا
 ىامق هنامدسو هناي

 ةنسحةّدنَس لك ناكم

 لفتطفلا( قرا

 ةم ا ىفءازحلا ىلطعيف

 لضفىذ لك قوي
 ىلأن ءةباورفو هلضف

 ا هن ”الاتلزننيخركي

 نزحتاللاق هللا لوسران
 كيبصت اماو ضركاما

 لوسراب ىلا لاقءاو'اللا
 وبألاقو)كاذوهلاقهّ
 ىلاعت هللا ىذرةربر_ه

 ةالصصلا هءلعدهتع

 حياك (مالسلاو

 اذ_ه عدم وح

و ركمه.لزني ىأ تفي ومداص را هلوأ ضن (هنمسصب ١ ربخ هيىلاعت هللاد ربنم) ىراخبلا
 بائيلاه

 الهنعىلاعت هللا ىذر سا .غْنب|نعو ةمايقلامودأ هز ى->مهتالذ ؟ا4١

 أمندلا قةن-_صمو اهوركمهيلزني ىألوعفملاو عاقل اءاندب ىور(هتمسصاريخ هرهللادرب نم

 لكءاولوالار_ح> نبا لاتوىنفاثاا ىزولا نبا لاق عج رانم-:ءاورلاىأ ىف فادخاو ابيلعباكي
 رك ذاموهيلاوهنمئثلك لعح ماس هيىفاثلاو هللبئاصملادانسامد_علبدأ هيف لوالاٌن الة ه> و

 ثيدحلا ىفدرواكممئاصمىلعم-_مباوثو نّي_نونلا ىف نوكيثابيقني-هجو ذحأو هب ”الاف
 نس ان ةىو موهور وفكلاالا ىزا < ل_هوىلاعت هلوقىنءمك اهانعمو رافكتلا ق-ىناهناليقو

 ىراخبلا ورمشو ريسفتلا سك ىفهتمتتواريضنالو ايلوهللا نودنم هلد<الواهدعب هلوق هدب داو
 هينا عىلاعت هللا ىدر( ةثئاعهءاورف)نا>.كاهاور ثيدح ىف لسو هيلعىلاعت هللا ىل_ص (لاقو)
 ىتملك ىذح اذا رباغملا سناحتلاه مقود رم وأهل ءاقتناك ةسصمى أ( ملا بدصت ةبتصم نمامأ)

 قاد 5 وأ ه ونذ نم ىأ (ه:عاوبلل ١ رقك الا رز ”الاةةزأهإ_ثم و ل_ءدىرخالاو مدا داملا

 ةذ_-اوةيدصملاو هنمال_طقن هنعاجب رق اهلثف عما هتاف هندي ىق(اهك اش كب ولا ىت>) هنانسح

 رظااب وص نملوالال.ةوىفاثلابفرعلااهص+ورشوأ ري نمناسنالا سنصنام لكس ئاصملا

 دئازلاب ىلصالااوهمش مهن اكوواولا هلصأو سئاصملاةزههىلعب رعلا تعجأو مهسلاةءاصا نمىاثلاو

 ةيئادتياا منا ىلءاهعفرو ىلا ىععىاهرس زوكهك ودلا ىنح هلوقو ل صالاوهو بوأصهىلء عمو

 اهفنبهداجىف ل_تدتىأ هلوأمضباهك اشي وديعب وهوةكوشلا دق ىت>ىأردقءاممصن زوجو
 ةلاشبءاب تف مهضعد زوجواهبْ لاشي ل_صالا نال ل ءغلا لصو هينا بهريغ كوشر ىأريغلا لامداب وأ

 رخآ ى-عموهوةوقو ةكوشهلناك اذالج رلا كاش عراض ههنال هلدج والو ىرهوجال سنو ةيتحتلا
 طحالا #* ىورو ف سعت ةدشلا ىفةياغوهوسنلاتاذ ئععانوكوةلقلاةباغىف ىهو ةفورعمةكوشلاو

 نطظلاقمال_ىلاد عنب زعلاناملعاو ةحردامب هلعذ روأةنت>اهم هل_ةكوأ ةئيطخهنعاهبهللا

 هلءفي ام لعنوكياعاباوثلانافكالذك سلو بئاصملا سفن ىلع رحوثي ءرسملا نا هله ىلا ضع

 مدعو ىلا_تهتلاهردتافهئاضر و هرب_صىل_ءوهامنا هناو-ةفكلذف هللدالو هرايتخا
 01 5 ارقلا لاقوههج ول ناني ارع غنم صوخصتلل فلان هتائواشتسلا درو ةتباكست
 5 دأءوسسو .ل_صاحال ل مص < وهذ ةراغك هلعج عراشلا نالكلل ةراقك كلذهنلال_عجياصاإل لاقي

 لع ناوءادتباهمدشب نأ هلىلاعت هنافه-:مهإ_ثمر ودص قرلبالو هله والزلا هلاقاملوتأانأو

 هثراو ى>ةساوال ثق ل23 نمناىرتالأ عضولا باطنه هل-ثمو كلذل ابدسوإعفري_ةد هلى تام
 هلف-جرنم وللا هدمعب اول اسسهتلاهإ_هحاماضت أ[ اذ_-هفهلهذ ريغل ىويتد عفت هلل_كدهندلا

 ركتي ف يك-ةهرطاخلا ريتجهياءمغنيادحأ ىذأ اذاسانلا مارك صعد ىرت ممهيلعانن#و

 رجح نبا ىدلاو خش مالك ىف و ىذر و رب_صاذا هباوث ىف د زيو لجو زعدللا نم هم

 ىمثيملا
 هو ركملارعالا نم ىأ( للا بتص”ةيد_صمنمامةثئاعةداور نم) به. ىفاكمال_لاو:الصلا هيلع ىذلا ىأ (لاقو )هيلع
 ةفطاع ى> نا ىلءرحارهظالاو ثالثلا تاكرخلاب(ةكوشلا ىدخإ هب ونذ ىأ (هنع اه ىلاعتهللا) رفكي الاف ىفو(ر فك الا)
 ريد_ةثلاو نموا ىلاد'اعلعافلا ماقم مالا ريمْضلا وءايلا م .ةن(اوك اشد) هلوقري# اوأدترم ةكوشلان |ىلع عفرلاوأ ىلا ىندغوأ

 لاوا مم ضرمبث هءدص7 ىإتنحلاتاذةكوشلاناهزي و2 ىف ىفاسماتلا دهر أو ةاضعلا ةكوشدارملاو ةكوشلاكإ:نموملا كاش

 ىن2الكىلوأ لوالاو ىوتناةرغلا يف هبا اسذلا يلءو فعضلا ىف هبا لوالا ىلعف
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 نونحا نمالاك ناب هحي رمدنل هيلع باثي ةبدصملا سةن نابح رمد ام مالا فقالا صن ىمشيملا
 ءافتنال مزلتملا لقعلاءاتنا عمرسالاب كف ضرملاب هنعرقكي باثمروجام ل ةعىلعبولغملاض: رملاوأأ|

 نيب ىو هناهدرب.إ_ةعللاو زىلاهريصرمةسامث هضرعءا دب ادنعرعص ضن رم ىلع صنلا لجو ريصلا
 اعتلةغءلاهاشنم طاغروك ذملا لكان نو: لا قرودبال لذ لثمو باو ا فن و ةحملاو ضد رملا
 ريصالوةبدصملا سةناريقكتل ا رهغ ناباوث هل ل_صحرمدو سدصأ نم نا لصاخلاو نونا ىفهوركذ

 ناكنافهريص دنا نهناوةنسلاىفذر واممْكلذريغورب#لا نمل معن ناكام لممةباتك هل ةمواهيلع
 هلاقامواصخلم ىسهتنا 'يثنيباوثل اك فذ نم هلل هيل عزح وحنا أك لذك وهن سكر ذل
 هل-عليقولوهربغو هعماسهيمنتوأ هندان زل ل صاحو ها «ءاعدلا دص#”دةهناف اض».أئ د سل ىارغلا

 هلةةقع ىهوةيلاعلات اح ردلاو هل ي.سولاب هلءاعدلاو لسوهيلعىلاسعت هللا ىلص ىننلا ىلعةالصا احتمل

 ةباورف) ناخيشلاهاور ثيدحىف لهوهيلعىللاعت هللا ىلص(لاقو) هل < ىفر رقتكاهبءاع دل ءانرعأ دقو
 ىقهيعس نم هلاخد بعت ىأ نيدحم قي( بصن نم نمؤملا ستصنام) هنعهللا ىذرك ردا (ديعس ىلأ

 (مهالو)ة-غللا فهذه بر سفدقو هندي ىفر وةةوأ همو زلوأ عمجو ىأ(بصوالو) هلتزئاجما هرومأ ض هد
 ىلع غلاو عقي لاك نوكي مهلا نابامهننب قرقي دقو ىنعم غلا نمسي رقوهو ملاديدثتوءاهلا حاب

 ىلعامهفطع غاسكلذلو نطابلا ضارعأ نمامهو نوكفمضب وني-تحمفب (نزحالو) راك عقوام
 ركذامم.دب رأو سفنلا جو رخ عوام صأو(مغالو) هيل ءربغلا ىدعت نم هقحا. (ىذأالو) ب صولا
 اهضعبنالةيضيعبتوأةدئاز نم (هاباطةنماهبهللارغك الا) هنايبمدقت(اق اثبةكوشلا ىت>)
 نمام) ناخيشلاهاور ىذلا هذعىلاعت هللا ىذ ر(دوءشم نباثد دح ىف اوزدايعل !قوقحك اهب رقكمال

 اهدعب ة> وتقملاةلمهملاءامل ان( هاباطخهنعهللاتاحالا هسقن وأ هندى هذ و رعأ ىأ( ىذأ هنص» ملم

 هليزيل هكرقاذام ولا نم ىلا ت>لاةيلازأ نهب تحوتاحو مغدافتناحهلصأو ةددشمءانوفلأ

 نعةانكوه(رجكاقرو) تدتكةخ_فىفو (تاحتاك)ه:مطقاسنو رئانتاذاتاحت قرولاو
 ىلاعت هللا ىذرةثئاعت دحىفو اهنمرجكلا فار وأ رئانئباهوقع ده.ونذ طوقسهبشتار اطل باهذا
 هابط نع هنهللا طدحالا قرع ىرعا ىلع بر ضامرخ آهجو نم ديج دم طسوالا ق ىناريظل ادنع اهتع

 ملسوهيلعىلاسعت هللا ىلصهللا لور نأ دجأ مامالادنعاهثي د>ىفوةج رد هلم ذر وةنسحهر هل بتكو
 لاةفهيلعتدج ولانضعب اذه عنصول ةشئاعداتلاةذىكةشب وهشارف ىلع باهي لعجف عمجو هقرظ
 كنبالىمالانال نموه لكل ةميظع ىرشب ثيداحالا هذهىفو ثيدحلا مويلعددشب نيكل اصلا نا
 ةيصعملا ىلعرم_صماق أ ثالث ىلع ن وكي رعدلا م( ةدئاف) © كلذوحنوأمهوأ ضرمسس لأن هالاغ

 ىلاعتهّللا ىذر ىلع ءو اهيفهير وكشد الف ة يامل | ىلعرمصو اويدوند ىتحةعاطل | ىلع ريصو | مكت ربالو
 نيعتهذليقو هريغكةءاصمرك ذتالوك_ءجووكشنال ناهقحةفرعمو هللا ل الحا نمهنع
 هللا ةعاطلد_<م هّلاريغل .لزنام كش نمىخلبلا تي ةشلاقو اهركذامةنسنيعب راذنمىفنحالا
 ءاطعنب|لوقن ح أ امو ةوالج هبلق ىف

 قريص ىنفاب وىذرتنا ىسحو « ةرسس> فلتأو ىذرت قربصأا-
 ربسصلا نممظعأ ايثّىرعا ىفاعاملاسةف ري نموا لاصخىأ هنعىلاعتهللا ىضر ىلع لمسو
 عضاوتلاو 14| لاقف لمعلاو لعلا سأ راماضبأ لثسو ىرخأو |ندريخ كل ذفءاضقلل ملستلاو ىذرلاو
 دشنأنمدشرأوهيلعالاب وهملعن |كامهكرث نذ

 قانخدشوةفئاضلك ىف ©« هرمال نملسال هقحوف

 ىل_صىنلاىأ(لاثو)

 ىفاكيلسو هيلعىلاعت هلل

 : ةياو رزم) نيحيحصلا
 ىردخلاىأ (ديعش ىلأ

 نهنمو_لاسضاام)

 ىأن يحلي (بصن
 (تتسس

 جو أنيس > قب
 بيذيمغىأ (مهالو)
 مضد(نزحالو) ناسنالا

 ىأن يةحتقبو نوكسف
 ىذأالو)ئثتو-؛مغ
 هيحاضداو5 : !(مغالو

 قباسلارعالا نممحلا ل قو
 ىح>) قداللانممتلاو
 نرقكالاامك اشثيةكوشلا
 ( ءاباطخ نما سى اعتلل
 ل قوه ونذ صعب ىأ
 ثيدحفو) هدئاز نم

 أو راك(دوع--هنبا

 مل سم نمام) ناخيشلا

 ىذا امىأ (ىذأ هبدصب
 وأ لعن ارش عطقولوهب
 (تاحالا) جارسءافطنا
 بابن «ةيقوفلادب دكني
 طقسأىأةغلاملل ةملاغملا
 ( هتاثيطخ هنعىلاعنهللا)

 (ك) ءاباطخ خذ ىفو
 ىلاعت هللا ىأ (تحي
 ةخفنىفو(رجشلاقرو)
 ةخسنىولوهخا ةغيصد

 ىذاملا ةغيصب تاحت
 قول _عافتلا باب ندم
 عراضملاةغيصت ىرخأ

 ىدحاهنم فذح هناىلع

 [تناحنةءاور قوئيئاتلا

 اًتطئاس ىأهبورذمنم

 ةنسنيثالث ةراغك مويىجامونعىلاعتهتلا ىدر سابعنبا نعو



 عاجوالا بفاعثو م-همأ تحال ضارمالا ف ىلاعث هللا اهعدوأ) ءاي 0 .هالاوءايدت الا ىلعءال_ ءلاو صا رمال ١ رحا نتا

 هخسنىفو مهتاةلعت قل( مهسوفن ىوق فعضتا مهتامدنغ)ةيفيكو ةيك م (اهتدشو) مه اضع أىلعىأ(اهيلع

 ببر لهستت 4ع :أىوق

 م ف 0 د ' املبناتل م 00 ا

 00 ا املا فعي 0

 رماك م -مياع(ام د-شو) صمد س ةعاه_ضعنع ىحواهراركستي م-هماسجأ ىلع ىأ(| (ياععاحوالا

 ةردكيةتاحو رلا(مهسوغن ىوقفعضتل)- (عومب رقاذاكلذب هللام_مملتح ىأ(مهتامدنع)

 د_نع)م_متادبالابةةرافمومهحاورأحو رخئأ(اهجورخلهسف) اذه عقواذاواهتدش و مهضارمأ

 ميهياعكلذلهسفاهكاسما نع عءزدمل هاوقو ندملا فعضنافم#افو ومه>اورأ ضبقىأ (مهطبق

 0 أول بقةمومض هةز وهوةحوتفم معةنوث هون دسبلان محورلاج جارخا ىأ( عملا نون مهي ءاءفختو)

 هيدثلا ىذغلا نمثيملا »ا اموهدئاد ثتارغوتوملاتاركش ىعل (تار 1 بلاةدشو) نونو

 ىأ(كلذب سفنلاو ومسحلا فعضو)ر اًضحالاو توما لع(ضرملامد-ةثب) س 4 ةمم :2قركش اان

 ءاغلا مضي(ةأجغلا تومفال)هياعد شأن اكف بعصو ا ياع قد تيق ةراورؤكا ذملا كلذ سدسب

 هم _ةغىلعمانأ اذااحقب رمالا ها لاء ضرعري_غنم<-ةغبتوااو هو رصقلاو اهدتقي ودم

 اذلو ةلوهس حورلا لست ن عةعناسملا» اوقةدشل هياعدشأو هذ لجالر اظن اريغ نم ةعفد هل(مدخأو)

 فقختت) م افوىأ

 ىأ(عرمأ اةنونءم-مماع

 م-هحاو رأ عزنل_55
 نه اهحارخاههسّدمو

 هدسشو) م-هحابشأ
 ة-بلغو (تاركسلا
 صضرملامدقتي]تارمغلا
 سنلاو مسح فعضو
 نهم: الىأ (كلذل

 اًذهو كالانهةمك_كا

 (ةاحقل اتومفالخ)
 بضغىأف سأةذ_ةا>ةلاتومثدد-كلا ىفومومذمهنالاقو ا 2 راها رم املعل ا ضءميدهرك أر وصقم نوكس عمم

 اهوكنو ةيصولاب هلسهاتلا مدعل هركرامنا اولاقمهنكل لءاف مسادم اب فسآىوروىاناك هللا ن هرهقو تو ادودمم مذب :

 ىلع فسآو نو ار ذاب !تومثيد-ك ح.يحصا 001الف ا

 تاقناف# علا ةلاحسي اهله مهضع وكم ءلعددشا 1و هم 3 101 0 "7 قاع

 ةلقغلاب(هدخأو) هتغبلا
 ثيدحلا قدرو ناو

 نءؤلل ةحاراحغلاتوه

تاركستولل نا سو هيل عىل اعت هللا ىلص لاو فيك-ف 5 رك لا خل صارعالا ىلاوث ناكاذا ىلءحاقلل فسأ ةذخأو
 

 ىلاعت هنبا ىلص ملام تلق »+ ةردقل اوةرفكلا ضعملو احقلاتومن وكب ف ا :كوةمكحملاو ركذىد> نع هيلا و3 !ءاوزام

 دشأت اركسهيف نك: ناو ةادٌةلات ومو هريغتأ اركسنمفخأ اهنا فاني ال 00 (مهاشإاك) ة

 000 ا خول درع ترج رطل هبوكحل هرمغن 1 ني لولو نب

 00 وعلا مموةمجعمءاكك ةماخلا ( رزلا ةماخلنم) تا و هلاحىأ( ن مولا

 نعل 2 واونءةباقنماهفلأودحاو قاسىلءتسذ 1 امل وأى علا لا هب ب رطلاةرصقل و ظياعي

 ىدش وةرع مكس لدسلا لام نيت عد زلاةقاطبأه ني وءاق :وةلم عمءاككا ماء رعل 1

 ةيدحت هانشماو ملت ءاقلا رمسكو ةيقوغلا هاما مضب(حرلا اهثيقن) ىرخأر ف هه 1 وهرعرم 2 ىورو ىرخأ

 ىأ(اذكهواذكه) اهليقىأ وأ ةيتك انو ر وةيمحدلاءايلاديدشت روهشااوو هزمه منك اس

 1 ةحافخ نبا لافاكرسكنت الوالامشوا عليا ال

 توا فرش ىلءنيذلا ىأ
 نيللاوهدشلانه) هن رذو

 ةنوفلاو نما ىأ
 هيلع لاقدقو ةلوهسلاو

 ىقاك (مالسا او هالصلأ

 عويمكموحب

 بناحىأنمىأ (ثيحنم) هسا قازسقز ال رغءاو د)ن مم _بمعيحص (ىو) ىأ ملأ ةيففقو# 1 امس بيا زاحلاو 0 7 1 0 نع 31
 2 7_7 بجبج علم

 اهتنأ) ل اوةامأوةم 0-2 ةرههشم _ر وسكمةددشم رمد وود .وةةمءاقق هأ وا ,( اهو د : )اه ععض وأاهةطعةئملل ا

 رم(|ذكه) حاب يل | سنجىأ(خي رلا) اهليعواهكر رد ىأ ش >افاطخفء ابن ََن ودياهتشت ىو رو قادملتلا
 نءءرم(اذكهو) اميينع

 ثيحنم) محب .هج ىقايكرب ره ىلالهحسن قو( هنعىلامت هللا ىذرهرب رهىلأ هنا أو رىقو) بناحىلا ناح نءاهايعىعملاواه درأ سا



 ةلئامريغةادةعماهقأ ىلع ةماخلا ةماق ثا ىأ(تادتعا)حيرلا ىأ (تنكساذاف)اوماةىأرمسكتوءاغلا متعب (ادافكت رلااهتأ

 لث.ك )رحاقلا انعم فو(رفاكلا ل ثمو)ءامعنلا ىف هياع ناك ع(ءالبلاب) هلاحريغب و باقي ىأل وهنأ ةميصب ( ةكي نهوثما كلذك و)

 ىةئباثلااهاذعموةلعافنز وبهزر' الامهضع:لادورب ونصلا ليقو فورعم تود وهز رالاة رحم اه-ةفوءارلان وكس: (ةزرالا

 داصلا ريكي (ىلاعت هللا هم قي ى>) ةئباث هوت ىأ (ةلدتعم)ة ساب ةباصى أ (ءامص) نام ىفاذك ديب عونأ اه ركسنأو ضرالا

 هنعملاعت هللا ىضر سن أن عوةيضق اال بلاغؤةيليمدقت ريغنمةتغنهذخاب و(هكلجيو) هرسكي ىأ ف اقلا نوكس ىلعد

 سطس اا 1 وراك اذ ورسول كحال 110 لا ا ال! عصتو ا5--ا
 هدامع ةأح أهنهنبا نأ سس سر ل يي يس

 3 3 3 0 5 '(تنكساذاف)اضيأاهايةداراواهاصت أ ةزمهوهيناث نوكسوهئلاثو هلوأ حتغب(اهاغك.ت عرلااهتنأ)
 1 5 7-0 0 |كلذكو)تلدتءاةخفىفواهظاغ مدعو ميلل ارمدكسنتالاتالتيصتن ا ىإ(تادعت) تلو ي رلا

 0 ل ضارعالا هدايمعالف أرعي ماريذك هض ره تحك نم با ةذب ىأ ةزمهو حّتذو نوكسفمض( افك نموثملا

 0 د فالهن كأول |لثمو) قئالامفطللاوةغالبلا نمهيقو رهاظ همشلا هج وومانأ ثيحنم(ءالبلاب) كلبي وهينغتالا

 هدسفال:انغأول نم مممو اهلصأ نم غصقنت ىأ ف صنت ىت>ةءاقلازتال (ةزرالال شك ) ظيلغلا لةءاارحاقلاو( رفاكلا|

 هرقذأ ول نم مو كلذ ليقو فورءملازرالارحثوهواه>25ىو رو ةم>عم ىازو هل مهملاءارلا نوكسوةز مهلا عاقب هزرالاو
 ىلاعتهللاو 00 ةديدشةبعص ىأ (ءامص) ىلاعت هللا هجرةديبءوبأ هركسن أو هل ءاف هير دملابةر رز اهنا ل يةورب و:دلاوه

 قثو هدابع اص عل ءأ 0 (هللاهمصقي ىت>) اهب واهظلغا لي ةالةبصم:ةقاقىأ(ةلد-ة«م)ةوقلاو سديلا

 دامك دقو ل 5 دارع امنودي ءاغب مصقلاو ةنابالا عمرسكلا فاقتلاب هقلاوءالب ءدةريغن متعب هذخأي ىأ ملا لعق ةل مهم

 2. اد ا 5 2 اي 0 6
 ىلاعن هلوة نمىبعملا ده كلذ ىف هوهبشوهاطخت هل ن ماطت نمو هارد زا ناطل هلل ضرعن نمءك-لا تلاقهير دبع ني الدقعا ىو

 تل 0 : 4 : ماقىلالو هتفصقف ماظعلا
 داق 0 مترلاب نأبعب و ل86 ناد-ع 5 تم هقتةصعأ ماذا حان رانا

 5 5 ةقرلا قرهبلاهنزدنلاو حنطتشلاو جب ام ف وسك ال عنو, قاع عا
 7 0 اناثلا ظءلا جدلا علقتو 5 انيانادو_ععاتنال< رلا ةنمدو:ل لك ىقو

 ع 0 ع ا 7 - 2 . 1

 ل 1(. مور, ل اذ »نموهوابازرلاهبيصت لازيالىأزمهلاوديدشتلاب (زرعن مثلا نا) ثيدسحا اذهىأ (هانعم)
 2 ىأ(» ( 9 رييغتب ىأ (هسقي ردت ضار صا مالاو) بئاصملا هيلزنت ىأدملاب(ءاليلابب ا هم)ه_صقتاذائَدلا

 0-20 ظ هع صروة م نيل سااهردكىلا(ةقاراذف[نين)هيلهو هلوهيف هللا فير صن لد ةو هلاوحأ

 ةيضتض قوه رتاازإ 1 ل ا
 توك ارالبلا عاونابىأ هنظأوهابأ, ولوالا ىذنتقي (هطخسةلقو) هدب هود نلال 0 امراحو 0 | ناسا ويس و رئاشس ووو < رجال .ليقمد] اهتيقعتي |0206 نم دعت حس اعلا ولا نيالاكةتاداضرام لعل بك تدان يل

 مدا تو نا ريغنء(اهاياعو) رت )حب ربل هذا اع 0 رلاةماخة_تاطك 2 0 رد نم

 اهانعمو(ضارمالاو) ق مالك هيو ليا اذان اركسلاعنرتنهنونامّمدبنيدلمههءاحوءارب( اه رواج وم )رمسكش

 ' | نالاررو || نأ اذاف)اميللالام ثواب ونجتناك ةهجىأ نمىأ (اهتئأامشي>نم)ىرشخعزلاتاماقمح رش
 تا 0 0 ا راعتسا (ايالببل حاب 0 0 وزع( هللا

 :هثام١نومثالب نمهئاضق عاونأ ىأ (ىلاعت هليارادقأن مب ) هلامو ههاحو هل " امو هلاح ىف هلامآرهغنو هلاو.-أ ) ل اهم 1:

 .هلردقام قفو(هاضرب ) سدلتمهب رل عضاو مىأ(بناحل ا نيل) يمهد. بمص[ ىذلا(كلذل )داق: ءىأ عاطنمهحسنىفو (عاطم)
 حاورلاو حايدلا ىفةزسي وةنعاسوبلع/لاح(حاي رالاهداي ةناو عرزلا ةماخ هعاطك )هاوملبا ه-ها رك مدعو ىأ(هطخ تهل قو )هاضقو

 ,نءو ماش ريبغنىف اجنار ودىأ ةحو ةفمءاردعب ةمومضمهددةمنونب (اوفرتو)ةنيللاوةدشل ىف ةفاخغا (اسمبو به اهلياسقو)
 .(ىلاعتهللا حازأ اذاف) اباز رلاوايالبلا حاب راهتءاح ىأ( بتتأام ثيح نم) عشربهةهبج نمقرعلاو حارب صب رملا ىثاقرلا دبي
 ش ءامعنلا حب راهتملدب أو (ءالبلا حاب رنميثما نع)لازأ ىأىازلاب



 هاملاوجءاوهىأو اولادي دشتو مهلا تفي( وحلا حاير نوكسدنءعرزلا ةماخ تاد تعا ال[ 4 مدماةثساو (ادركلدشءاوز

 هب وثمىأ(هباوثو هتحرارظتنم)هةنحم عفدب ىأ(هثالب عفرب هياع هتمعن ةفرعمو هءر ركشللا )هرم د ماقمن «ن هاا( عجد)
 ) ايالبلا ف دارتو اياز رلادراوث لمحت ن هةياملاهذ_مبىأ( ل دسأ اهذهج) نهوثملاىأ (ناك اذاف)هدلاحىف هر ركش ىلءىأ (هيلع)
 (هلو رئالو دولا ضرم هيا عسعصا

 ني->(هعرنو هنأر اكس

 (هيداعل] هنارغ تبعص

 ةخ-:ىفو(ال):دوعتىأ
 ةخ-فنقو ماش اع

 ىأ(مال الان ء) همدقت

 نه | ريق هلام ةقرعمو

 ماتلاباوثلا ىأ( رحالا
 (هيطوتو) مايةلا مون

 هفتيكسكو هكيشتلو ىأ
 (بئاصلا ىلع هسقن)

 اهتقرو) اهتباصاىأ
 (ضرا ا ىلاوةباهغ عضو

 هنيد_-مقلاو_::1ناو

 هناش ىأ (رئاكلاو)

 اذ_هفالخ) هلاحو

 هل امو هلاحق نما

 رحاسقلا اذكو( وهذ)
 عم هلا>بلاغؤىفاعم)

 ةرثك و (همسج ةعقو
 زر رالك) هلاخمةعسو هلام

 ةرحُلا ىأ (ءامصلا
 دارأ اذا ىح]هن وعلا

 ىأ (هوصقدك الهلا

 (هنيحت)هك-اهأ قد رعد

 هتوف ىأءاحتا مك

 ممسك (ةرغىلع)اروف
 ىلع ىأءارديدشتو نيف

 هلق غو رو رغنيح

 هيلع) تفو ىا(تد:االو)توقلاتاقوأ ن مّسةوىف هلوص و هلو >ىأ ظ5

 هودثو ضرع نمأرب ىأ(لد_ةءاف) اذهوانهدل ةهيلعةر وتعملاحاب رلابهيلعؤرطيامهبشةماخابههجش |

 بههنم ضرالاو٠امسلا نيبامو هو واولاد د_ثنو ملا حاقد ( وحلا حايدنوكسد:ءعرزلاةماح

 (هبرركثىلا) نمومملا ىأ ( عجر) ىفارما| لب اةمىفا ولا هنمو "وش لك نمل خادلاءا:هملصأ و حابرلا
 عثرت ) ىذ* وهركيام صالخلاب(هسيلع) عنأ اذا(ههعن ةقرعمو) ةمالساا نمهيلعدب منا مىلع
 كمل هقثو ومالثباام ىلع ىأ(هيلعهءاوثو) هناس>اامحار هل( هت<رارظتنم) هنع هنا وهنع (هن الب

 كئاوأنوعجار هيلااناو هللانا اواو ةبيصمم_متباصأ اذا نيذلا نيرباصلارمشد 0 ىلاعت هلوةلهرم صو

 هذ_هىلعىأ (ليدسلاهذهب) ن مواا( ناك اذاف) نودتوملامهتثاوأوةجرو مهب رنمتاولص مهيلع

 ناكىذلا ضرملاىأ (توملا ضرمه.لع) ىدب و(بعصرل) ضارعالاو ايالملابه-ةباصا نم ةلاحلا
 ٠ع دس الو) ه.توملا لوح ىأ (هلورثالو) ه-يلعةيلاوأملاص ارعالاب هعالةثالدنم هنوم دس

 ىقح-ق مدقت ا مىفانبالاذهو هل ةعفادلا هسفن ٌةوق فعطل توملادنءهنءحورلا عزن ىأ(هعزنو هناركس

 لبق مهب بئاصملا لو زن ىهو ىرخأ ةلاحىف هنالءالي سانلادشأ مهما نممال ل اوةالصلا مهما عءايدنالا
 بئاصملاىأ(اهيق هلامةفرعمو)اهتاس امو( مال”الا نمهمدقتاب) هدايدعا ىأ (هيداعل) توما رودح

 ذاختاهاصأنيطوتلاف ناي وجعرتيالو ىذرمذاهن# هلدبال هنارهماعلافشهسقن نائئماعاىأهحاصأ اذا

 لاقرجضلاو الا مدع ن ءهيزون مث نطولا

 ِِب وذ: نيح رهدلات امئان ىلع * هسقن نط ونال ن هيف رمخال و

 فطعو وذ فعضلا هيدارملاةددشمىفاقو ةلمهمءارب ةقرلاو سفنال ممضلا (اهةعضواهتقر) ىلع( و)
 هنوةىأ(هندشوأ) هر ركتوأهماودىأ(ضرا ا ىلاو:ي)اضيأ ب ئاص!لرثامضاادوعز وو ريسقت
 (افاعم)و ونمو لاهداتعاىذلا لاح ( اذه الخ ) هلاح( رذاكلاو) هناي > ىف نمؤملا راح اذهفهلأو

 هيلع عنمو عقتنمىأ(عتم) هناقوأ رثكأ و هياعبلاغلا هلاحف ىأ(هلاح ماا غ)ايالبل اوضارعالا ند

 هر ضارقناوهلجأر وضح (هك الهدتلادارأ اذا ىتح) كلذك ل ازيالو ةفو < ريغ ىهىتلاذي وقلا ىأ
 ءاروةمجعملا ني غلاوهو هلوأر مسكي ( ةرغىلع) هل جأ هيفرضح ىذلا هّنق ولىأ (هني) هرسسك ىأ (همصق)
 هتلفغ قرت ىأاهباص ىت-هترغبلط!لزي لس اسالا ىفو هلة غ ىلع ىأ ثدنأأ:ءانو ةددشم ةلممهم

 هررضت فنعو: دش: لب هن( قف رالو فطار غن مإةأجف و (ةتغيهذ_خأو)هنم نكم_وهيلع مجول
 هنمه>ور عرن ىأ (هعز:ءاساقمو) هلهبهأت مدعلكلذو راع (ةرعس >هيلعدشأ هنومناك-ذ) ةكئالملا

 اهندلاق هل (اباذءواملأ دشأ) مال" الاوماقسالا نم هبرتعب ام مدعل (هم < ةدكو هسفنةوق عم) اهضبقو

 || فعحلا نملاعفتا وش( زرالا فاهدغاك )هع زنلاحىف ايئدلا قهاساقاهيلع(دشأ رخ”الا باذعأ و)

 ل 44د وككست اللاب رضا هَدس وفهتعد لب (قذ رالو طل ريغنم): اجذىأ (ةتغب 1 هنامأ ىأ (هذخأ وز

 ةضوهسفنو و5 عم) هخورحجو رخةاناعمىأ(هعرتةاساةمو)ةنأ اكواعسات ىأ ) :رم.>هيلعدشأ هن و«ناكف) راننمطامسد هريدو

 .اونم الىأنوملعن اوناك ولدي زةخ_سنىفو (قشأو) ىوقأى أ (دئاةرخأ الاراذعلو هضيق دنع اياذعو اناذشأ هه ت»

 ءاعرتسا اوفءْض ىأ ةمجغمءاك فاعلا ى :و روىفاسماتا الاف واهل هأنماهءالق: اىأمحلا ون رذلاب( 0 رالا ف امدناك )



 ىقهنلاةداعتاذكو)هربذنوهديرب ىأ توم ادئار ىهتادر ودةوةمالعومر اما كلذ لبق( نورعشبالمهو ةمغب مهانذخ اف ىلاعتلااكو

 نو ليم مهاذاوةثغب(هبن ذبانذخأ) ا:ئايفصابس دك نمانثادعا نم( ااكفىلا»: لاقاك ) هئابحا عم هنداعف الخ مهعمىأ (هئادعأ

 هن الا) ني هاج مهرابدف

0 

 ىل_ءمهمنياممدعوم-هايندروماب مات ثالنولفاغىأ( نورعشنالمهوةتغب مهانذخاف) راكلا
 لح وزع هللا (لاماك) ةمْعب مهذخأ ىلع راحةرفكلا مولا نم(هئادعاىفهللاةداعلا ذك و) مهتبقأع

 هيلع طولموقمهو (ايصاحهيلعإ)انازنأ ىأ(انلسرانممهنةهبنذبانذخأ):رفكملا موقلا نم(ااكف)
 نهدرا>> مهيلعانرطماو ىلاعت لاقأك ةراد> ىهوءامص#اب قاتم رسبصاخاو مال_بل اودالصلا

 امهيلعسيعشو حلاصموةمهو(ةحيصلا هتذخأن م ممهو) نو رسسفملا هندب(كمهضراف سخو لل حس
 هب انقسخ نءم- مم و 90 الا) م,تك!هان قءاودوةلئاهتاوصأو ةحيص مت امال ١ اوهالصلا

 ني-علامذد( وثم لاحىلءتوملاب) ةاذ مهانأ ىنععضام ( مهعيجاجففإ)ا:ةرغأ ن ممهممو صرالا
 ىأ (مهحيصو) م-مل>اسع (ةلقغو) مممربحتودركو ريك: ىأ ةدد ثمواور ةيقوفةانثموَدْلههملا
 (اذدوةثغب) مهجاردت سالم ليسا! يت ىأ (دادعتساربغىلع) كالغاب ىأ( هد) جانصا | ىف مهأنأ
 اوناكم_منا) نيحماصلاوهاملعلا نم( فال نعرك ذ)ةرفكلا ناش نمهنوكوةل-غغ قاب ىذلارعالل
 ة>س قو بونذلل رفكملا ضرما نماهو و ةيصو  هلد ادعت ءا ريغ ىلع«. ( ةاجلا توم نو رك

 ىف )ىو رامفالا نءركذامىأ(هنمو) هلوةىلوالاة دي وب اسموةاجغلا ثومىا لا هركاما ذو
 ىأف الا :ذخاكهذخأ نوهركما وناك) هتجرتشمدقتدقوهباهنلا فاك ىجخ:لاو هو( مهارباثيدح
 ّّت وه) ف سال اهدا( دب ربه مشب ةادعل اتوم وفذعت ةععل هذ_خار د> أ ىلعشُص ءنمنال(يضغلا

 بئاصمنم(ة-هلاث ةمك>و) نهؤالة_حار نوكيدقهناوهفالطا ىلع سدل هنا مدق:ومدةثأئك (ةاجغلا
 هىةرذ_:مىأةمج «لاذو نوثب (توااربذ:ضارعالانا)نيكاصلاو مالا اوةالصلا مولع ءايدنالا
 ةرمد ةأنعم َّط مديني ةلمهملادوءارو:دحو ل ربىرخأ ىو تامملاريذ: <>: ىقوهب لك ن1 ةمجنمو

 مد:ديرب برغم ىثرافديربلاوةذس>ةراعتساو هومدقيس هنايربتوملا نمءىحيلو سرى[ ةنكاس
 ن-سحأ ناكتوملاب رذني ناقواهنا ن هل قامو كول لا لسرللزانملا ف دعي ناك بنذلا عوطةمىلغب ىأ
 ا مممدشأ و هاعاه راذنال(توملال و زننمفولاةدش) ضا مالاهدش ىأ(امتدش رد وزئذد 0

 ( هلاهدهاعت لعو)ةيناقلا ايئدلا فد هزوةحلاصلا لا عالاباي تي ىأ ضارمالا (هتباصآ نمد عت دهفإ)
 هيذودهخ وهئفباد يعزك ذهن" اكى هرب ء ىنع هلاو_د ىفدهاعأب نم بد صلاق» ىرخأ دعب ةرعاه < ىأ
 برعلا ضعي لاايك ةقيطا ةراعتسا

 اهداصحانددق عر زكاة « اهداثءتاهضارماتامحو « اهدالوأت ريك لاح رلاذا

 (ايندلارادزعض رعي و) توملاوةرخ”الارادال ل قالا نءةانكلاعتهللاهاةلو لج وزع( هيرعاقلل)

 امونمؤنا ةد ارالوامنانموهوهءوسر وءرملا غياموهودك-: عج(داكنالاةريثكلا)!هرومأ هل

 ى> ىف(ىلاعت هللا لاقاكو ) ملا ىلع نيعل امدقدب خس :قوةدشد عاقلاوهوءافوهلمهمنيعو 2

 نكلومهملظ هللا ناكامر حون موقو نو عرشك انقرغا نهم مونوراتتكضرالا هبانغ سنه مهمو ىأ ( ّ 3

 هلاوقلخاع (هلفغو) 92ت0يس5شُلْشُشُُُْْاا شت 5 تت ئه يي يي ل لل يي ا يي يي يي ل ا ا

 اىف ثءءلاوتو-لا نم

 (2 م كو ةماعلا
 ىأةدح وادب ل

 ريغ ىلع)تولانمهءاحو
 هن رك لاح (دادع_:نا

 ىناذك (اماذ_هوةثغب)
 ةدئاز ىهلي فة

 فاسلا هرك ةلوصوموأ
 ثيدحه-طمو ةاحقلا

 هتباهت ىقريثالا نباهن حرم

 ىكدلا لول هحوالذ

 اذكو ىميتلاوأ يخنلا
 هدانا هناةريغ لولا
 لعأهللاوددعتلا ذعبب الو

 ةباصلا ىأ (اوناك)

 نوهر-؟:)نوءباتلاو
 (فسال!ةذ-خاك هذخأ

 ىقرود:هنب ديعسداور
 ق ايندلاىلفأ نياوهنذس

 ىدسالاو تول كد
 تضقلا ىأ نيد عب

 تالا ةرثكل دحوم
 ة>-:قوفهلتل اهدّشو

 ناءذغل اىأنيسلا ريدك

 ىأ (ديرب) فساتملا
 نوديرب ةخسن ىفو مهاربا

 ربذن )اهلك ىأ(ضا مالا نا)ءا يةصالاو ءايدنالا ىلعءالسبلا عاونأءا رتعاىف (ةثلاث ةمكحوذاجغلاتوم)ةذخ'الاهذهبفلسلا ىأ
 ةوقىأ (اهتدشردقبو)توفلا برق ن ءئذتاهمالتوملادئار ىهلادرو اك ةافولا فوذعو توملارذنمىأتولاريذ:ةخ-:ىفو(تادملا
 ) م-عو)ت وغلا لمة ضا رمال كلن ( هب اصأنم)ت ول (دمةسقت ولال ورث نمت وقل اف وخىأ(ف ودا هدشإا تاق و ضارعالا

 ىأ(داك:الاةريثكلا ايثدلا نع ضرب ول>و رع هررءاقلل)امانادادءّدسا هلاهدواعت ءضارعالا دققت ىأ( هلاهدهاعت) نموثملا ىأ

 رادك الا عوقوبرغتنال « رادلاهذه ىف تمدام 0 ىفءاطعنءالوةنس->ااموتارودكلا



 با نملصةنيثةخ-.ىفولعقتلاب اينم(ل_صنئيفإدانثلا مويلدازلا ليصح#ل امي ثم نواكي و( داعم اباقاعثمهبلاق نواك و)

 هللا ل-قنم) هتدخاو هوهتعبب ىعع ىلحمامهوايك هحتفبال هلوأ مسكي (هتعابت ىدذتام لك نم) لفن وصلخ:تي ىأ لاعفتالا
 (دابعلالءقو) نوهأو هو( ىلاعت

 ىأ ( ر-ظني و) اهئادا
 هيلا جات اميف) لما

 ىلاهكرئامب (ةيصونم

 (هفلخ نميف) هب ىنثي نم
 ةروتكملاماللا ديدن
 دأ و نمهيعي نممثىأ

 د رار ةسيعو
 انيدناذهو)ءديربنمىلا

 هبلعىلاعتهلا ىل ص

 ىأ (هلروفةمللالسو
 رخانامو هذ نم مدق:[م

 باطدق) ةحس:ى اك

 صلختااىأ(لصنتلا
 هياع هناك نمهضرعفف)
 قد وأزاض رق 'وأانيد(لام

 اصاصقثروب (نديف

 هسفثنمداتإو) اشراوأ

 دوةلاىلطعأ ىأ ( هلامو
 نكماو) هقح: امهم

 ىأ (هنم صاصقلا نه

 قدر وامىلع)هسق:نم

 نباىأ(/لضقلا ثيدح

 هناهمدو هرماك سا علا هع

 ملسوهيلعىل اعئ هللا لص

 ناكدوعبايبارعا برض
 هللا لوشراب لاقته لب
 ةلدب رع رسُع صاصقلا

 هلا هلال لك
 ثيدح قو هاكريت همزتل اذ
 ىلاعت هللاو م دةناك ةافولا

 ناكماردةب(اهاهأىلا )اهعيجه.ةقلعتملا( قوتها ىدو. و)ىوتأودو أنبأ 43

 كه11سسسسسسسسس >2 بس

 (داعاا) ام”همالوغشم ىأ(اةاعم).ر كف ىأ(هبلةنوك وزةدشلاو قيضا ١ داكنلا سوماقأ اقفو

 داصو نونب( لصنثيؤ) دييقتل اولغ_كل أةرْدك نءةرامعسلقلا ىاعتوت و-!طاذهداموةرش هل ىأ

 اهددق حادصلا ىف ىذلاوةيقوفلاءاثل امسك (هتعابت) فاي و( ىثذام لك نع)ج رك ىأ ةل مهم

 نكد ىهىتل اهقوةحىأ( هللا لبق ن مرر ذلاوتاذ+ اوما نمهبقعي ومالا ىلع بنرتيامو ةعبشا اوهو

 ىأ(رظني و)ه_ةحىح ىذ لكءاثياوم_لاهاصر|را باص أ ىأ(اهاهأىلا) هتمذىفىتلا( فوقحلا

 قبامىأ ماللانوكسبفرظوأ ضاملءف(هفلخنميفةيصو نمهيلاجاتحياميف) ربدتي و ركسفتي
 نيدلاك هن ىدوقهفرعن ىأ (هدهعب رمأ) ىفرظني (وأ) هفلذ نميفةخسن ىفوهو و دلو و لام ز ههدعد

 ءايدنالااماو نيلفاغل ا ايثدلا ل هاب قيلي اءاهنا نمل قامو دحأ هنمواا ملقا ذهو هيلع هتثر ودهاغي وأ
 دن وي ونيموملا ضعبلةب-_.لابو هذ لسولو ئدب سنل ل21 نيجات<ريغمهفماللاوةالصلا مهءاع

 روغغمك إثم نمابثذدعباموأ هذ خاؤتالر وغغموهفنوكي وأ قباسس:ذكنمناكولىأحتقلاةروت
 نههعد مق مسوهيلعىلاعت هلبأ ىلصهيلعتازناهنارمو ر وهثمريسهتلا بشك ىقمالأك هنأ الا قوذال

 | هتمنىامةدهع نمجبو رخلاو صلختلا ىأ( لصنتلا بلطدقإلا يف عقواموةرجشلا ةعيبدعب ةيزيدحلا

 ةليلق مايابهضرم لوقا مط ةبطدخ ىف عقو مدة: هنالمثه رق هضرعىفهدعو هنو ضرع ىأ (هضرعف)
 وحن هباحصأ ضءبل إو هيلعيلاعت هللا ىل_صدنم عقو برضك ( ندي ف ق>وأ لام هيلع هناك نم )
 4-:مدوقلا نم هند قدح هلنمنكمىأ( هلاموهسقن نمدافا او)اموتصق تمدقتو ىلا رءالاوةشاكع

 در هامىلع) هاندب اكرمالا سفن ىقىتهياع نكي ل ناو (هنم صا سلا ن منكمأو) لعنام لثم لفي
 ملسوهيلعىل اعتهّللاىل_صهعامممعىلاعتهّللاىذر سايعلانب (لضفلا) نعىورت( ثيدحىف
 ق>ىل_ءهلذاك نملاثو سانلا طخ اما ةهيتضقبايبارعابرعض ل سو هيل عىلاعن هللا ىل هنأ نم
 هل-بقو همزتلا في رشلاهفتطبنع هل فدك املذ صاصقللاهللالو راي لانو ىنارعالا ماس ةفهباطرلو
 ىلاعت هللا لص هتافو ىأ (ةانولاثهد_حىف) ري_كافدرواك (و) اذهتدرأ ائالاقو
 نمهياعمف أوف سالا ل>ءساهلومق ملسو هيلع ىلا عت هللا ىلصهن اهشاوو رم تاق ب وهة_ءلع

 نيم .واا ىدأ نءبومل_طمق ولا نملصختلا نالهعت ومى سدأ اذهنانمل قام و مايك قوة ١

 هيلع تام هرلعهتمالن ع مللسو هيلعهللا لص هنالمهشلا مدع نمئانهنافو دنعمهالعاب فيك.ذ
 ىلعغأ هذهوْنِي_:موالْدباع رولاحا رهاظل هءاعر هنملص:ةكلذ عمور وةغمويةناكولوهنهلصنتلا
 باتك ) هلوقو (هدعبنيلقثلاب) هتومضرعىف مل_وهيلعىلاعتهللاىلص (ىدواو) بئارملا
 لق-*اموهو لق:ةينش نياةءلاوام_عبدارللني_.هنايبفطعوأنيلقثن|نملدب (هنرتعو هللا
 رمعت اي امهبايندل'ةراعناوامهناكاميلءتنملةءامهامسف نىلاو سنالا|مهرةفلا دضىلدلا نم

 ام-يهقوةحةءاعر لمي هنالوأ اهيذام لة نازمملا فن اح رلانالام_هردةناح>رلو نىلاو سنالا | 8 اًةثلاب |
 2 : 2 356 2 ٠ ىدو و)لءأ

 ةرمعلاو هعقرز ود وهلا لدن رحاب( ىلاعت هللا باك هدعب

 ناقاش امهةامهةوقح ةرثكاوأاهريهراكس ون ىلعامواةلاما نيل ةءابايمسوهتدب لهأو هب راقأ ىأ هاوأرمساكب ( هنرتعو) همصنو
 نحلاو سنالابايندلاترعاكام هب نيدلاةرادعنالوأ اه هيفهيرتأام لبق نم نازيملاىفام ول ةءاوأ ههبذخ'الا :دشاو أ امهردتمظءاوأ
 نالقئلااه يأكل غ رغن سيلا هلوق يف نماهثااننييمسملا



 ظ

 هثسارحو هن انعو هلاياعر ل_ غو هئئامأو هريس عطوم مهمالىأٌةدحو هءابق ةيتحتلا نوكسو ةلمهملا ننعلا حمي (هثءيعراصنالابو)

 هبونكمةباثك ىأ(هياثك بةكىلا) هوم ضر ىفهاحصاىأ(اعدو) سدقنلا هعاتم اهي صخشلا عضن ىتاابايثلاةبيعك هب وو

 ٍباثاكلا كلذو ىندنعع زانثلا ىتبتيالهناف فو ءدل اعف كلان هاو عزان كلذ ىفاوفلتح اههتباماكب اولمعاذا(هدعب هتمألضتالثل)

 مل-ءأاىلاعتهللاو) ةمامالات ضنبههلاراشاد ةهنا ع« ةياتكلاربأىلا جاتدتالةفال# ا, ةيصولا نا هيفو ( ةخال#ا ىلعصنلا ىفامأو)

 ضركن هنعلا مالا ىأر مث) هدايعوىلاعت هللا نام ةحيضن هلابب رطخاس# (هدارب

 1-1 ١ ل لت 59832222223399 3ق3ؤقشش٠ْل د 39393300

 سو هيلع ىلا_هئدل |ىل_سهناهيفوم_ىمهاورةيصولاثيدحو كلذرب غليقو بلطلادبعوثب ل دقو

 نيلغملا كرف كرات ىفاوه_يجافىفرلوسر ىدناب ناك ثونكلشم .رشدانأاما سالا اب[ لاقو مهمطد
 لهأ ىف هللامك دك ذأ ىتدب لهأو لاق مث كلذ ىلع ث>وهراوكسمةفرونلاو ىد ها هيف هللا ب اشك امه وأ

 ةلمهمني_هبةبيعلاو(هتديغ راصدالاب) ىدوأ ) و)هح ورث وك_سهسيلعمالكلا 5 اثاث ىدب

 ىو راصنالا ىراخيلا ثد د->قو هعاتم سفن هيف# رملالل_ةدكامةدحوموةنك اسءأب و ةحودشم

 ىتلاهرارساعضو منعه. زو ناسنالالةدعملاك ناويحلا نمءاذغللا رقم شر كلا ناك الو ىديعو

 نبا هلاتؤكهيلا قب_ب ل ىذلاءزوأر مالك غلب وهو هتنامهمنرهظ مرقم نعةسبيعلاب ربعك
 1 اهثطخىف لس 2 هيل عىلاعت هللا ىل_ هلاواماض:أاذهو ط وسمهيلعمااك| امده دق و ليرد

 موددسد» نع وزواحت ومهم < نماوامقانم_فىذلا ىد و مهيلع ىذلاأو ضقدقو«ةقب واهدعيس ط1

 ل_خنالأكل باثك سنك ىلا) هنود ض رمىقةبا>صلا نم ملسو هيلعىلاعتهّللا بص سلط ىأ (اعدو)

 م وأ) راك حصالاو هيدد_هد ىهن(ةفاللا ىلع صنلا ىفاما) هنا وهيقاموهنأ نمدقتاك (هدعدهتمأ

 هنعتلاس ءالا) وه وهن مزحأنأ ر ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص (ىأ رمز بنكي نادا ارآىذلا (هدارغلعأ هللا

 ىأ (اذكهو)هليصةئمد#:(مهدارأاعاوعنةماوءوفلاخمهناالهتباتك نم(اريخو ل_ضفأ) هك رتو
 نيئمؤااهشادامع5 ريس) ةيصولاو لصنتلا نمو رعرخا ىف ل سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هل عقوامل 2٠

 هللا لص هرايسانتوملادنءاوصوب ء قولا نماول_صند نامهتقي رطو مهبأدىأ(نيَعم ا هثايلوأو
 دقو( راقكلاامااعدم هركن) ل_جالا لوم - دذع له#غيام(هلك ( روك ذاا(اذهو) مل _توهيلءىلاعت

 مهراعامرصنتىت> (مه) هلاهماىأ(هللاءالمال) اذهاومرحاسمئاوا ث هديفيالومهضعبل عقي
 هدانغقوةحو هللا قوةحنع ممتافغو مرم_صاعمو م_هرفكب (امعا اودادزبل) مم ه4 ىلمآامئاو

 مهامكم,تلفغل(نوملعبالثي>نم)ة-جرددعد ةجردكال-هلا نهم رق ىأ( مهجاردت_تاو)
 اهقاق> :_بااومه ونىلاهن وم'دلا هللا عنق نيل همي غىفنيكمهتمايندلا 7 ومآ نمهيْنإ رولوة-ثم

 هللا لاف [ك ةرغىلع ةتءدم هذا ى_ح منلانارفكو رفكلا مهباذعدب مو مرذعم عطقل ىهاسماو
 م ناهأىلاالو ةيصوت نو ءيط:بالذ نو مض مهو مهذخ ان(هن"الاةدح اودحرصالا نور ةدنامىل اعنا

 ىدننومص# م هوة ةغرلالهالازخالاو ىلوالارو_ذلا قةخفنا!ةحيصلا.دارلاو « نوعحرب

 نول_ءاعث مهو قاوس الاف مهو سال ىلعموقتةعاسلا نادرو دقو م -الءاعم ف نومص ع

 ةداعنوك-ل ىأ(كلذلو) ةيب رعلاوتآ ارقلا سنك ىفليوط مالك ئوةمحعملاءالا حدف, نومص و

 ا 10 جل م دج ج7 ل هت كس بح بح صو حس بو ع و ص هس ا ا د ع ا ومع د و تم

 317م اس سسسس سس سسسسس»

 ءاكرلا+_لعمرحت نمليقفموبدارملا ف فاتخاو تبلا ل هأو نوندالا ب راقالا ةيقوذةانثك:رتعلاو

 ةءانكلا نم (اريخو لضفأ

 ريس اذكهو) ل-جأو
 نب_ مولا هللا دامع

 نم (نيقملا هئايلوأو
 ءال_لا عاونايءال_تبالا

 ءانفلا لاحم ةروك ذا

 داقدلا رادىف ءاقللا

 اركذامىأ( هلك اذكهو)

 ةثايلوأوهئايدنألاحنم
 ةغيضر( همركإ)راربالا
 هنممر_< ىأ لوهج ا
 اذكو (رافكلاابااع)
 هللا ءال-ءال) راجفللا
 مفاهماىأ (م 1 ملاهما | -4ىلاعت

 اودي زتو(اًعااوقادزبل)

 امرحاو+ سك | امي نءهم
 ىأ (مهجر دك_سلو)

 ىلام-تارعف ةجرد
 مهيقعدكب مهكلهيام
 همعهنرئاوم  م_مبداربام

 ميل عىلاهتوهنأ ش

 م--ممغ ىف نياكموتم
 مهفددجاماك متلالضو

 (نورظنيامىلاه:لاق)داعباودب رطتوهاءاوداع_ساوس« رقثمويلءءامعنلارتا وتنام مماذط مهنا. صعو مهنا يةطىفاوداز ةمعن

 مهوزاه رمأم-فهابب رطمالا مع نيلذاغةا>:مهكل تو تغب (مهذحان)ىل والاةخفنلا ىهو(ةدحا اوةحيصالا) نور _ظةنامىأ

 مد نمداصلا سك ءاخنا نوكسةءارقىفوممتالماعم ىف نوم هت مهنا لا لاو ىأ اه سال ةخاواهرسسكوءاخملا عاب (نوهدخم

 لجرلاعةردةوةعاسلا نموةتافها وطدالفهناعباش امهتدبامهب ود نال-ج رلارثن دقو ةعاسلا نموقتل تي د-كلا ىفو مص”خااذا

 ىلااو»ج رينا نءردةبالو ىأ(نوءج رب مهله ىلاالو) مهرعأ ىف(ةيسصوت )ذشنيحىأ (نوعيطت ب الف) ا همعطر الف هيف ىلا هتلكأ



 منشن هامدعت( هللا نأ بس) هقحىف ىأ(ةاجذتاملج رى) سنأ نءايندلا ىنأن با وىلعت ونأهاوراك (مالسلاوةالصلاه.اعلاق)
 تومْيالءل ةي_صولا ىلع ثار ولت (هتيسصو مرح نممو رغا)كلذك هنوم ىذةيتضغضسىلع عقوىأ ( ب ءىلع هنأك)
 هيلعا.>او ناك ل> رلانا هلك مال_باوةالصل اهيلعدت' اكو 0 هتدصووالا نمي تيدب ىرعا قدام ثددحمل ةاحقدح اولا

 هال_فلاهيلعىنل اىأ(لاقو) هلو هب ف :صملاهذدب[ك هدالخ لهو هيلع ىلاعت هللا ىلص هع در ءامىفان: الق ماكحالا نهئثىف ةيصولا

 لاك( رحاقل اوأرداكلل)  ضغىأ(فسأهذ->أو نءؤالةحارةاجةلاتوم) حيحص دن ةشئاع نعدجأ ثيدحىفاك مالءااو

 هناوردحأ نم -ثىحندلا
 الث ناقل كونك
 ىو (توملانا) كلانه
 قان) تواانالة>+ست

 ابئاغو هو نموملا
 هل وصولىأ( هلدعم_بم

 هم (هلول 4 رظانم)

 ىأ(هرمأ ناهث) هلوزنل
 (ءاحامقيك 4 ء)لهس

 ) ىذفأو) هلوص> لاح

 (هتءارىلا)هصوأ ىأ
 اييدلا تاللطت نم
 ابعت ىأ (اهاذأو)
 هسيلعلاق6) اهتيذأو
 اميف (مالسلاو ةالصلا
 ىأنءناخ_كاهاور
 ةزاند رمزي ةداتق
 تيملاىأ ( جي رتم)

 حارتسسمو) حرق سم
 هنمحا ارخسم وأىأ (هنم

 مير خسر ةخ-ن ىقو
 نمل قهنم حا ارتساو

 امألاق هللا لو سرايا هه

 تومي نمؤلملاف عرتسملا
 ايئدلاتعت نم رت
 لاظلافهنم حارتملاامأو

6 
 ه:مباودلا ةحارتساو ممءدهاذأ عافدنافهنمدابعلا ةحارتسااما ىووذأ| لاقباودل اور>كلاودال_ءااودا.علا

 ىأ(كلذو) ىساغلاوأى فانملاراةلابدارملاو عد وذل هنارهظالا لوقأو 5

 ىورو مدقت ثيدح ىف( ملسو هياعىلاعت هللا لص لاق) توما دنع هيصولاوقوةما نملصنتل اءامقمالا

 هنايب مهنا بحعتلاا_مممدو_ضقملا (هللاناحجسةاجفتاملج رىف) هنعىلاعت هللا ىذر سنأ نع
 ه_اءسضفلابدارألا ناىاراشا مت ىلاعتهللا نم( س_ضغىلع)ت ام(هن'اك) ةاحفهنوم نمسجحعتل

 تبهذوةم>:_ماهاف(هتيصومرحنممور_لا)لاقةباهولازي زعلا فطلوباوثلا نممو ركثهنا
 توملامك دح أرض اذا ثيل ع سك ىلاسعت هلوقلالدأ ةبجاو تناك اهنا ل_قواهبوجو ىلا مه-ضعد
 ة_كثئاع نعد أ ءاور عيحص ثري دح ىف لسو هيلع هللا ىل_ص(لاقو) تخذ ماهرخ آىلا ةيصولا ني>

 تاركسنمهتحارلا_مبةي_صولا جات < ةعمت هيلع سدلىذلا( نهال ةحارّدادشلاتوم) امعهللا ىذر
 رداكلل) م_مممانمعنتاان وقس املفهنمو ناء_ضغ ىععهن وب ضطغ ىةعدمربغ (فسأ# ذخأو)ت ,وملا

 دارهاو ثيدحما نما متوكمه_ضغزوج وئوارلا ن مك كلواو ىداعملا فك« ملا ىأ(رحاقلاوأ
 ىأ(ابلاغو هو نءوثملا قاب توملانال) كلذك ةاجفلاتومنوك ىأ(كلذو) ل_ماثنىفا:ملارحافلاب
 هلا الاء يبتمىأ (هلادعت_م)هنوك ةلاحتوملاهيتاب ني_ئمولابلاغوأ هناقوأو هلاوحأرثك أى
 توملاىأ(هرمأن اهذ) اموءذرب ةخ_.:ىقوهنع ل ءاغرنغ هن( هلولحلا ارظةنم)هل_صختو هتدصوو ةحلاصلا
 (ايندلا)بعتو(بصن نمهتحارىلا)ل_صوأ ىأ( ىذفأو )هب لح لاح فىأ(هءاجامهيك هيلع)

 ل.ةامكاهرادك اواهداك:|نم(اهاذأو) عضوأ ناك ىذغ أ و وأو كرتوأو
 رادك الاوءاذةالا نماوغ-ص * اهد.رتتنأ وردك ىلعتقاخ

 ه.ترمةزاذج ىفهنع هللا ىذر داق ىلأن عنايشلاهاو رثيدح ىف( مال_بلاوةالصلاهءلعلافا5)
 هررعاقل نود نمو ةحارالذا | معتواوندلا ىذأ نم( عرتسم) مهم نام هتومدنعىولل اميسق لاقت
 در ودقو باودلاورجلاودالءلاودابعلاهاذأو هملط نم حرت_سىأ(حارت_-م)وهنمم-مم(و)
 رفاكلاقانو) ءالملا ل_< ورطقلاع:ئدقهتم امثدوأ اذ مبهلإ_سوهياعىلاعت هللا ىل_صىنلا رسل
 صوص #*تقو قهر دتمامالردق ىنءعىنمنمتوملاة,ةلاوا (دادعت_ىاري_غىلع هم نمرحاقلاو

 مدق نما هرسسك ولادلا عتقي(تامد-ةمالو)دادع_سالاوبهاثلا ىهءةزمسهلا مذ( ةنهأالو)

 وهو راذنالا نم(ةرد_:ماهو و ضارعا نمهمدةئامىأهمدقو هو ىد_هاأملا نموأ مدن عع
 (مهتمتق) هاجفو (ةتغ منان لب)همزليامل راد" ىلعةك رت ىأ(ةجع زم)ه:«فاذاسع مالعالا
 (نو :::م-هالو) اهفكلي (اهدرنوءيط:_تالق) مريخ م هوةعجهز:ومه-ةهدتىأ

 هب" الا نم سابةةاوهو لوالا مالاهما د_هبةعاس نورخوبالو اهميحم دعب نوال ىأ
 ةلو-همنيعو ةمدعماظ ( عظفاايندلا قارثو) كلذل (هيلعْئث دينا تيا ناكش)

 ىأ
 رئاكلا قانو) همدصعك رطقلا عزماهنال ر-ثااو دالءلاة>ارت_س اوهقيطتالام ليمدتو عادتالاوب رضلابا يذوب هنالك ذك

 (متان لب) ةكردعةلقمىأ( ةدعرم)ةفو *ىأ(: رذنم)ةقحالت افو ذو ةقباست انذوم ىأ مف ةدلادلارسسكب (تامدةمالوداز)

 ناوذنم> نولي ءالكأ(ن ورانا مهالو) اهو رعىئأ(اهد رن و* طقالقامه- كهذا مهر ىأ( مت مس )ها جك( ةتغب) ةمنملا

 رمأو عشر بءدحأو بيها ىأةم جعملاءاظل اوءاقلا ( عظفأ ا يندلا قارغو هيل عئشد ث[توملا ناك ) نولمهيا هلق نمارناك



 هالصلا هيلع رع :ءملا اذهىلا وز ه هبا صأوهقه آ ئذ معصأىأ(هل ةينمرك أوز همج امهباصأ ىأ(همدص) لاح ههيدأ ) رمأ)

 هر ءهلىلاعتهللاةد رب ىأ (هللاءاةل ب>أ نم) تماصلا نيةدامعن ءزيديحصا ا ىفاك( هلوقي مالسلاو

 قدر واكهطخسن مهل ءأامهنتومدنعهله-ْث و راس هسا ءاعلزك نمو) هيدل م4- 35 0 اعل

 هللا ىلصهننال وتر نأ هنعىلاعت هللا ىذرةرب رهىأن ءوبو غرك رهظي لو سولطع ر هظا (١15 هئاَقلهللاهرك )كلذب هرقل ثنإ دحلا

 مهمداخاو دقفيامىتح مهأك“ لا 352 نوم ديف ىفورعملا ءريخلا ىف نو فانئيل ثدبلا لهأ نا لاو لو هيلعملاعت

 م ا ا تر با 77 ححطصح7لل
 0 نو-سصانتمل | نااض: درو كمال( هلئتءركأو) هديع لتر زيد هاا (كددصرلا عن *اوهرأوى-ثأىأ

 را ىلاو) هديسىلءدرت قد" الا بعل أك هريغر همو لق م هرمس هل هأ ىلعم دعب مت 00 نمؤملا

 0 ا نبهدامعن نعناخ .كلادأورش :دح ىف( هلوق :( لو هيلعهتالص (راشأ) روكذلا (ىنسعلا |ازه

 ويعم ور ديجتال ١ | ركاب( هءاقلهللا بحأ) هنومدنع هل عهمودعب (هللا» هال م>أن *) هنءىلاعتهللاىذ ر تما
 ىعملاا ذه سس ةي دقو وم و2 َن

 0 رك هنا هاقلدقلادرك) هحور ضب ةبءاضر مدسعو هطخ(هلاءاقأ» ركنمو) ىلعالا ”اللل هراوحىف

 ةنيفرظاالامةءاوهرخآ ىلا هللا ب>أ اذاهبا ورود ١ وةلوصو وأ ةيطرشديز نموها دعو هنمعن

 رمخأ ىبءملاقءازجللا هس سيل ط كلا نانا واتلل جاتحيىفام ركءلا لاق ةيطرمُلا ىلعو رهاظاا ىفالخ
 نبا داق مئذعيلع درا ح ع هوم 4 دك نادل 0 ءاو

 ه-ةرعمو اه 00 ويرلاةئر 20 ١|فالت+اب زاتكتدئاو 0 فزنا بئاصملادئاوقباتك

 هكلمومدم مع مهنا وفرتعا ىأاهرخ : آىلا هددص همه :اصأ اذانيذلا 5 راشآهيلاواهلذؤةيدوبعلا

 هللا ثسبعناو لاداكودالااهه كك ءالذاهّنل صالخالا اهنمو نعم م ديحمالهئاضةو همكسحل مههج رمو

 ريصلان و , اناعدرتض ناننثالا قسم ذو كلان مقالا ناو تلا وهالا هله -ثاك الورم 2

 ةهطفاعتا ايسلاوحموة فاعلا ىلعرك-كاوباوُم ادا. تءالارمرغل واهات نعوفعلاؤلاو

 نيودك هب وطمةمعن ل .ةاكأبعة- د عشانم تكنو نعال ءازلا ةمعتلارد35ةثرعمو هريغامم باصملا

 لمالاةلئمالاءالب سانلا دشأ ناكاذلفهلاءر دق ئ ةرااماليظاو رعت نسا وتر تت ا

 ع(عمدارلام .قلا) 6

 تاسواههوج وْنأَم ذا اوال يقلى ماسلا كيناح راك قلل ىاتككإ اذهنم

 هيقام رك ذي ل-و هيلع هللا ىلص (هصقن: نميف) رخآ ىلا لوقنءاهرعيغت ب>وأ ىذلا يف فالتخالا

 وبأ ىذاقلا لاق) !سو هيلع هللا ىبص هلم ثوب سهيئامركذبىأ(هيسوأ) هلاقنالع نمصضغو هل ريق

 ةمالا عاجاو ةخلاوبامكللا نم) ب تانككلا اذه ىف(مدقتدق) هللاهجر فصلا ضايع(لضفلا

 لد 4 *مأ ىلع( هليل امو) هتاذلاهةحةسىتلاىأ (مل سو هيلع هللا لص ىننلل قوقحلا ن ماسكأم

 الأ بح نونوكي موق كك 5 « لعقو لوةناسحا ىأ( رب نم)ة ناك اذلا
 يفت لكوةربع م ودخم مرح) نيعس وبك امرأب ءارادقعى نيسل 2 فب( اذه تس وز هماقمم ارتحال(مار كاوهبظعنو)

 فرافررملا لا هد نهرع 5ك اواعب رساهح ءةنحاهعبتاوةدست !عاذاو رانلا لهأ م_هالا عطقنممه لكوةنجلا م ءنالا لت ار

 حرق لات ريعنبااب نهكس :ودلاق نمل ىلعر ورمسلا لاخدا نمهنلاىلاسح[ضئارفلاد_هد ل عن ماو ٠ هوسلا ع راصم

 *( عسبارلا مس هلال« ملء ىلاعتو هناحبسهللاو اسما ااهرك ذاذك نيئرم ىردص نهب

 فدا يعن (هن لات هلل يضر لضفلا با ىذاقلا لات ,اللاوةالصفاهيلعهنسوأ هضمي ءاكحالا وجو فرص

 ( رب نم هل نيه :امو)إال < ىأ( 5 سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىننلل قوةحلا نمسةعامةمالا اجاوةن_سلاوناتكلانممدقن دق)

 هلت امر دق ىلع ىأنيسلا حّتشب ,(اذهس < و)الصةمكلذلاثمأو(مار 511 اومبظعتو) ليجبت ىأ( ريقونو) نا تحاوأ ةعاط ىأ

 مدرة

 نهامو-هغمو انوطنم

 ندءتا نجح ىلاءت هلوق

 نم حاص نمو اهنوأ خذي

 م--هجاو زأو م-هئابآ
 ىذمرتلا ىور همه انرذو

 تيقللاهرعنيلاسنع
 هنعىلاعت هللا ىذرايلع

 دسم نمفرص:هوهو

 رعنياابلاقق نيئلبقلا

 كل 1[ ل
 ىل اعتدنا لص هّنالوسر
 ىري-خاف 0 .وهماع

 ليريجن بربخأ ت املكب
 اناوىلل-- ورع هللان ع

 كلدل2 ونوع كرك

 هللالوسر نربخأ لدأ
 مسوهيلعىلاعت هللا ىلص

 هةيلعل» ري-جلاقلاق

 نماه مال_لاوةالصلا
 ا



 هريو نمس لام فال هريقدت نم عونب (هصقنم لة ىلعةمالا ثعجأو) هءاطخ لصف ىف هدر نب و(هناثك ىف ءاذأ ىلا ءثهللا

 انك ىلا لج .رلاباعول ناخ ضاق ىةهةح ىف والا قا رطب هعاشىأ (هناسو )نب رفاكلا ف الغم نيواسلا نم
 رفك دقفةعركللاهنارعش نءةرعشد ىنلاباع ن مريمك ل! صفح ىلأنعو رفك دقق ر يعش ىذلارعشا لاقول ءاماعا | ضعب لاق اذكو
 هءنمؤتملا ك>اذهو ىنلاىلعىغألاقينا زو و رفك هناةالصلارداون فر كذ ىنلا نجلاقولو رقك ىلا مشنا لل دالاقركذو

 نيذلا ناىلاع: هللا لاق) هنمام غابيةهدلب نمح رد وهدهع ضهخايمهضع» لادو لة ةيمهضعب لاقهبسوأ هصاخت اذار اك لاامأو

 مه سابع |لاقاندبمانا >> و (انيوماراذ- ءمفدعأوت لا وايندلاىف)ة> رلانءمهدعد أ ىأ (هللامهنعأ هلوسر وهلا نوذوت»

 (نيمل 1| نههراسوهصقنتم لثة ىلعةمالا تعجأو) اهتدي رقدل هوهناع ىلام سيك (هناثك قماذأ هللا 0 3 ك 0 ااا 0 ل ل للا ا ا لا للا ا صم سس < نع اولاقؤ هه

 ىلاب وهنمأم غادي وهدهع ضقتني وأ لذي لهرافكللا نمكالذل لعاشلا فم وقال خال زيدل ءاهدمقوأ] : 0 1
 نمنافاشلاسهذهنالرظذ لا ىق عاسجالاهاوعد فنا ليق دقو هلدو ةءمىل ه5 فاطو سهكالذ 0 0

 مال_تاوةالصلامعلعءا.دنالا رثاساذكو نيما ملا نم فذقريغب سوهياعىلاعت هللا ىلصهصقنت 79 11 0

 بات د الذ لّدعلاءايدنالا فذاودح نال لتي لل ةئاضبأ ف الخ 4.5523 نمو لة هيل بان ناف بات 78 27
 ىوعدىنبايالف م_مهريثك نع ى>اكلتقيالو فذقلادحدحيفةدرلاد_عدلسأواروفبات ناليقوأ| ل ديور وىوغبأا
 5 2 - 8 . 7 ع ىلاعت هللأ ىل ص ىلا

 نالوقأو هيفىلاةغايداد_:ءالا مدعوأةيكلاملا نمهبهذمللاهأ عاسجاديربناالاهيفعاسجالا أ كا
 هج وتسااعج رخهتب ون تابقو بان ناق هندر ود رفكل هيف لّدقلا بج ومدوح وىلع عاسجالاهدارع 2 4 0 0

 ناواعاسجا لتقل ةبحوملا هدر وورقكا ىلععاسجالا ناوى راشأول وس رلاسسنمىلع لولملا ىدجروتلا انأو رهدلا فيسلاهراتك قى..سلا لقناك مولكف للا اهب ريعةرابعلاهذهناالا رهظأ ناكدبحرمدولو عاسجالا || < 1

 ىلاعتهّللا لص ه.ففختسا نمرفك مدعب لئاقلا مزح نيالا دحأ هيف هلام هنا لاو هدعب هعنمام ضرع م ١

 قرة:ملوىلاعت هللاه_ر ىذاقلادارع ىلع فتيل ضرتعملاو هيةربعالو هيلعدح أ هعبتي لو لسو هيلع 0 0

 هللالاق) لاقفتاي"الا نم هلاقاممديرثب امرك ذ مندنابب ىلاعتدقناءاش نا ىقايسو عوقولاو بوجولا نيو || ف جن هناوه سامه نبا
 انا نابت دف (انيهمابا دعم 4 دهاو هرج الاوان دلاىف هللا مونعل هلوسروهللان وذو يذلا نا ىلاعت هتيعابرت 2 وهه>و

 هيلعهلاعتهّللاىف_مهتيذأن رقوارناكالا نوكي الباذعلا هلدعأو ةرن ؟الاوايندلاق نعل نمنالدركذ || م. نبع ثوحاسل و
 نمل دقاهّللاىد آدقو !سو هيل عىلاعت هللا ىلصهللالوسر ىذ آن منا ىلع ةلالدلا ىلاعن هتيذاب و مرت 1
 هللالوسرنوذوث نيذلاو ىلاعت ل دو) هدارعملعلامد_عنمْئانمالاك عاسجحالا نمهاعد م ىلع ل ديال هنا هللا لوسر نوذوث, نيذلاو
 زوخالى 5 (علناكامو ىلاعت 5 باذ_ءلاد راضةرخالا 5 لل ةةلاباين دلاىؤ قع( ملأ باذعمهل 0 .ىأ )م ![باذعم

 نايخلاو ا نا) 1 ناك(ال 5 العنوالوةهه دركءاملكب ( هللا لوس راوذو: نا) راك حصاالو امرك مذللا حدقم

 هيذالا نمر وكذملا(لذنا)نيتموثلا تاهمأ نومالت د. ثهمهياعنوت رف (ادبأ) هتومدعب ىأ (هدعب ىدلادوخ 0
 هرخ ”الاوامثدلاىف ىزلاهإ_ءاف قاقحت_ماواعرش+_هنموهحبقل (اميظعّناد_:عناك) حاكنلاو نولوة يو ىنلا نوذوثب

 كت 830016 1 هر اود... ةدشلا 0 2 هم قل عا همس ةعاجيىف تاز نذاوه

و لو < لعيىللاعت هللا ىلص ىلا نوذوثا اوناك نمعفانا | نم
 ىتدالاماولاو

 لافو)

 فلواناقامركذنوهيئانمئان كام لوقن ل, م-مممدي وسنب س الحلا لاقفانب عقويفهةلسي نا ف اخانافاومل «قئالموض عب لاف
 لاقوإ) هن" الا منماونمآ نيذللةرو نينمولل نموت وهللاب نمي ملا مخنذالةىلاعتلاق:ةعءاسنذا ىأنذاد#ءااانتد صو

 ناالو) هبامدعب الو هنايح فال ىذالا نم عون( هللا لوسراو ذو: نا كل ناكامو 0
 ' دعبال ىأ(ا ديأهدعب نمه+اوزأ | وحك:

 مالامبجة ود رد_ةلاميظءتالمأاهبلخداسحلدقا رقدعتالو هنافو
 3 ظعمتلا دنعناك) ملبقنم ىذالا ىأ(ملذنا)ه

 ابن :

 ةشئاعزح كنال مسو هيل ىلا عتهّتلا ىل_ص هللا لو در ضيق نما لاقل ولع ىلا «ت هللا ىل هىنلا بان ءلجر ىف تازئأ سد

 ىتللانايبطظتنيةيلاعلاناىرهزلا نغرعم ىو رو مرحم كلذ نا لج وزعمللارعخاةهّللا ديب عني ةحاطوه نامياسني لاما

 لزمنا ىوغبلاريسفت ىفو ملسو هيلعىلاعت هللا لك ىننلا مم رحت كلذو هلثدلو والج رتج ور ل سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا اهةلطه

 امام“ لاك: تاك هللا ناف» وقح وأ ايشاود نإ مسوهيلعى اعتهتلا ىل ههنل' لو سر دعب ةثئاعجاك-: رمضأن هيف



 قناءارلاب ماها (اذعاراولوفثال اونمأ نينا يأم) يرصنلا ريش نممعوسر اني يول ىل (ءاضيرعتلا برت ف ىاءنلاثو)
 ىتحاني نانوانرظنن ءناوأانم ةاروانيلارظن اىامنرظا) ةميعأ ارت وأ !اماةمىةنوعرلاى :«1 نم ذم هنكل عرصتلام عم

 ىأ(كلذو )دي دما[ باذعنير فاك الو( هنأ الا )كوب )لوبق عامسىأ(اوعمساو) كل مارملءذو مالك مهقن

 عماد انعار ىدملاو علا رس ا (كعهع اصر قادهاباو ءارنولو# اوناكدوويلانا) كلانهة." الال وزن مدس

 < أديل لشد يعوهرذو

 ا هر وسكلملاءارلا دن دشن ؛(نوضرعي و)انع لفغتالو(انم عمساوإلانيلا هقلأو

 نيذلاايأان) هي جر ستر يف نو ديدوب ان( لو هلع اعتةق] لص د[ سارع مرت ىف ىلاعتلاقو)

 نوكيامدعب ضد رعتلا نععذملا لعل ديامرك ذو(" الااوعمساوانرظنأ اولوقوانعاراولوقئال اونمآ

 هاعدإام ىلع هلالدهم ةأضد رعتواك رصملاسو ةيلع هبا ىل صه ذأ ن عىهنلاق نسح بدت رباك رص

 قىنصالا ادا راوردتلا ةلقريغ هلهج وال هاعداام ىلعلا دره هنا ضارتءالاف ىوقالاو قْوالاَو ودرطلاب

 هلأ لوسرأ نولو.ةب ء اوناك نينموناا ناكلذو كلذم_هوبا؟ةيروتلاو ماهبالا ضير تلا ىلاعت هللا هجر

 لوق:ام مهنى ىت>انيلعل هةواننناج عدأىأانعا رنوردنالامهملك اذا ل_بوهيلعلاعت هللا لص

 هللا ىل.ص ه]نولوق ءاوناكةءومنلا ماقم صيقش ىف هصرغلا اور منا كلذ نولو دوبيلام ععمسأامأق

 ةنوع رلابهم_صوا منودصقي وأ ةيناريعلابمهتغلب ؛تسةمأك اهمالاماهمسدصقب كلذ 0

 ملسوهب لعل اعت هربا ىلص هتيطاخمت نعاو متنه ل نما مهل لاذ هيادصلا ضعن كلذل ن نطقت ىلا ىهو

 هبل صوت هأم اولود :َن انينمؤالاي هني" الاهذهدهزبا لزناو اهنولوقت مدل اولاعق متدصقاهنريخالا د مب

 نمهروك ذملا(كلذو) هلوقبىلاعت هللا هجر فنصملاهبآ راش ريما درول

 5 سو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسرأ(ن وهب اوناك )ىلاعت هللا م-معل(دوبيلانأ) ههجو ضد رعتلا

 (انم عم -او) انو كءمسىلأو انيلا كهجوتباننناحعرأىأ (كعمسانع :راىأد_هتاي انعار)

 نودصقي ىأ(ةنوعرلا نود 0 (ةحانرفلا 9 دنع ه.ماكتنأم

 سي .مك) ةنوعراذىأ انءارت رص وأ نكو2 !ردععهنوبصخيقلقعلاة 2+ ىهوةنوع :رلا نمل ءافممسا أهم
 دارملاو مل_سوهيلعىلا_عت هربا ىلص هلم رق لتسلو تب( يسب كلا نع زك الاء هىف (نينموملاهللا

 عمشأو وانرظن اوهو م |ماريغ نماهأ :عمىدو:اماولوةينا اورعأود_صقريغ نهههمشناملعف هبشنلاب

 ريمضلاوأ ةمهوملاةماكلا هذ هنعىأ (اهتع نينموتلا ىسبمب 4سعلا رذلا عطقو)انمهكر 1 اىأانم

 ىه ةعب رذلاو ىلا ادماهجادسوةعب رذلاىلاعت هللا تن اعل :وأردصم عطقو ةعب رذلل

 يلع داكن نع ةروه_ثمكلام مامالا دنعةدعاو ةعب ع ريغرمال دوما ةلمسولا

 اوناكمهناف(هيءازهتسالاو) ملسوهيلعىلاعت هّلاىدص (هبسملا ىذانملاو رفاكل امبىلصو:ءالثا)
 نيب ءاكرتشمهنوك ىأ ( ظفالاةكراشمن ماهيفامل) امعنونمونملا ىح 20 لي قو)نورماغم وامنولوشن

 بغا رلالاو هيلعداعد (تعمسال عمسأ ىعم) مهتغل ف (د وييل ادنع)ةماكل اهدهىأ( مال) نيينعم

 ةنوعرلاب 48 صوب نودصتقي ملا ليدس ىلع مسوهيلعىل اعن هللا ىلص ىذلل هنوأو ةيالوق كلذ ناك

 ةينارمع ىهو عهس مريغ عمساكهيلعءاعدلا اهانعمو ىهتنا انظفحا ىأانعار نولوقنم منا نومهوبو

 1 اةناوأ لا كرالا ورقم اخلا رظا 7 رظناوان» عا 0 اوك

 افش 5 )

 (ةملكل كلاي)ن ودولبو .ىأ

 ١ _ةذعةمس ىهىتل 1

 (ةنو--ءرلا نودي 9

 ةةا#ا ارلامع دب ىهو

 مهد داممق ن ل 8 و

 سس دع_ب [ععمست

 لاقئتاملن_طقذ ذاعم

 اهتعم_سنئاودوبلل
 افوق منمدحأ نم

 هللأ ىل_كدهللا َُك ردك

 مل سوه-يلع ىلاعت

 اولاةقههنع ني رضال

 اهنولو_قت مما وأ
 نعني لا هللا ىهمتت)

 ةرودلاق ولو مجهم ا
 كك (ةسعبرذلا عطقو

 داسعل |بايدس و ةليسولا

 (اهتعزيم 211 ىسرعي ١

 انعار ةملك نس ءىأ

 رفاكلااهبلصوتتالثا)
10 
 ه ءازهتسال وز هذعط

 قىأ (ابينامل لب ل دقو
 ا راسم نم انعا رةملك

 ىن-بملاىأ (اظسفللا
 ىعملا ة-مامو

0 0 

 لاق [ك 3 0

 اوداه يذلا نممهتعارابخا ىل اعد

 انعمساولاةم_مناولو نبدلا فا نعطو مهتن- كايايلانعار و +سمربغ عمسأو |: يصعو ا :«مسنولو قي وهعضاوم نعماكلا نوفرحي

 ةماك نك حصنام هنا نيدت اذ( واليلقالا نونموث:الف مهرفكي هللا مهنعل ن ل اوموقأومه ارم ناكل ان :رظذاو عمساوانعطأو

 هلعىلاعت هللا ىل_ص ىنلاريقوت مد _عوبدالا هلق نم) انعارةملك قىأ (ابمذ الن ؛ل-هقو) ةرباغمام سمي لب , حمس ىءعانعار

 هليجست ىأ(لسو



 'لعاعم هاا رملاثافةداخلا ةغللا قو ىلءىهذاامهّدحأب ايعْتلَل دج والو ىراصنلا ةغا ةخسن ىو (رادنالاةغا اهمال هميظعاو)

 ىف مزجلل فلالا ف ذ_ذ كاعرن ى> ىأ (كعرن) ةياعرلا نمرعأ ن يعم: ةوةز وهل _صوب ( انعرأ ىنعي) نوكيق ةبلاغملاباب نم

 ىأةدد_كثملاةيناثلا مملاعتقب 0 :)م_1مةياعرب ةطو رشم هلم-مياعر ناب نذرت ناك ثيدحو رمالا د ا
 وهاذهو) مهءارب لوأم_هاعارءاوت( لاح لاكبةباعرلا بجاو مال ااودال_صلاهيلعوهو مهله ءاعربالا هنو عربالممنا) هنومضم

 هللا دانكوأ رهاظلاوهو مساقلاهنبابامام ءاقلاوبأ ىهو (هترنكي ىنكتلا نع هتمأ نمنرضالا( ى-جندتمال لاو ةالصلا هءاع
 1 هلو مذنب , مساوانأ هلوقل كلذ ىلاعت

 ا احح ( | لاس وأ ( ىمساب
 نمل ءامم ة ةعيصابال كا هعار اندمعارن اىأ (كعرئانعرا ىعع راصصنالا4_اىفا مالهم ظعتو) (اونكن ال 0

 ا ف عندنا لص مسالا 0 (كلذنءاومف)ر هانا قالا وتو زب 6 اذدشمو ادع . و

 ىلص ( وهو) ١ لإ ف ىدحاولا هلاك وسلا نامي ضوصخ ىهنلا اذهو(مهل) سو هيا عىلاعت هلل 07 7 1 ) 9 5
 المأهري_غىارءاوسلاح لك ىقىأ (لاحلاكب) د -أ لك ىلء(ةباعرلا بجاو) 1 -وةياعملا عن هللأ لاذاعا 0 1

 ىلاعت هللا ىذرهبأ >حصلاب قيليالامةمس هيفثلاقلانا ليقهناالا لوالا نهسدر ةىناثلابا واو 1 7 _ و

 عل هلل لسد (وهو) ه«مبد ىتم ممريص ةنعوقو نعل وهؤمح ماقع فرع مها ممع :كلا ١ الإ : 2 لا هعمتداتلا اردنا ءاقع فرقا عادا وف ىرللا طتغذا

 ؟ مساقلاوبأ ىهوةغي رشلا(هلي نكي ىكدتلا نع)ر و شمل ثيدحلا ىف سانلا( ىسهندة) لسوهياع 7 42 5
 0 وأعمل لبق تامه فئات هك اذلوهدالوأريك أ دب اعلا نام ةنوهدالوأ ضن مماي ىأ(+ 0

 ل-ءادتت له اهيفاوفلت+خ اوامهنممعأ لعلاومذوأ حدب رعشأام مقللا اومأوأ باب تردصام ةينكلاو 3 :ق 78 0

 اذا (ماذا ندع هباجو)

 لعاو هادانهريغ كوكل

 ةينكلا نع ى ممل اهح 59

 نيبدانممهنوكمسالا نود

 هل 5 داش الل ثديدةهعم

 هللا لص ناكاذا) هلوقب سمو ىراخبلاءاور ىذلا ثيدحما ف عقواع كلذ هيذأنتو عذملاهلعنمو مشدرمغ ان
 . [| قولا وهو هقاخنم ( مساقتلاابأاب ىدانل-جرأ) تمتلاو باحأ ىأ (باجتسام سوو_لاعىلاعت 0 5 0

 وبأو ةمللجرل رش(اذهتوعداااذهىئادنب كدصتأ ىأ (كنءأل) ىدانىذلا لج رلا هل(لامتف) َ 000 ْ
 0 ا )وت علاست ناس( بف زراطنالان ملجرهنال يقر وكذملا اهلا وع لك هيك ضعي

 الثل) رتسلا هيانكلا لصأو هنوذكو وهمدنك ن مريسبكسا دقوفاكلا مدن (هلينكي ىف كتل |نع ةصقلاوذه ال ١ 1 © ٠ .|| اولوق لب دجأ اي دهان هل

 نوقفانملاكلذبد<و)ءوك تُعلاوهاعده- ةظذا(هعدبلن هل دامشلا تمرس انا قاع هلل 0

 هلاعامساوهثادنلاماهباهريغءادنب (هاذاىلا )اهي رطوةليسو ىأ(ة- هيرذ)ةرقكملان م(نوزبتسللاو 1 00 .

 4 ىلا >> وي

 ..... ا 1و: د1 هو طال هاواي ذأ مس تلح داما هل اعل  يلعىلاعت هللا ىل_ص(تغتلا اذاو هتدنكب هنو دانيف) هءاريقحت فافخة مالا ىأ (همءار زالا ولا[ . 5 .ددلاد عا لاقةيدابلا

 اوناكو 00001 ٠ ١ 11 اواو ةدعدالا و كلذزرخملا مال ادمع 2 ندلازع قل قتو هقول زو هنامالسلادمعنب ندا رع نعل ةنو هغوملا لمقوأى ملا لبق ناكهإ لف

 اوهسا 00 دف او تالاتدل ل الاهل ها رباوبا ىهوىرخاةينك 0. هاو : الاه نبال مهاربأو بأ ىهو ىرخأ ةينك

 هيةيمسُتلاو اهفرشأو ل وهي طعىلاعت هللا ىلصهئامسأر هشأ هنالاد م ه.دارأ( ىماناومست لاقفإلالمأ

 ءانلاعتفب (ىتدنكي اونكست ”الو) ةقو رعمأهتك رب وةروهمهربُعك ث.داحخ |اهيذدروة نوم ةمحتسم

 هل-_صأ ليقوايسا قاهيف2ْنيئاثلا ىد_>| فذ او نكت لدأو نوال اديدشتو فاكلا اوةيقوفلا
 او اوذكن ىو ردنا ل_قو هل عادري نم اكس" وهون“ كا 1 زن ءاوناك

 ىقوريغهكراشي نا نع(هفنلةث ايص) اضدأ اونتكن كو رول اور و لوالاو كفا لا نكسم

 هيذؤيناىأ (هاذا نع)اظفحىأ(ةبأجو)ب ودنم هإلوعقمهدعنامو و هودردق عقرب ةهون ا 5

 ىداني
 نيبدامف اونوكمل كلذ نءمهاهنةكراشملاة شهيق ناك انوةداعلاو فرعلاس سعت <اىق مظعتلا ع ون نمهيؤاملةينك كلاب هنودانيإ

 ملاقفم ءاقلاابأانإ» ريع( ىدانل-ج رل) باجأ ىأ(باجتسا) سنن عن اخرا هاو راك( سوهماعىلاعت هبا لص ناك ذا)كلانه

 قدرك ذهىراصنالا مساقلا نب اوهورخآ لج رملاراشأو (1ذ- هتوعداعا )و ءادزلا اذ ا .ك-؟نوك ف عقب (كذعأ

 دوهعدي نم) ةرداصلا» ريغ هنو ءدةراجابةخس ىقو(هريغةوعدةباجاب ىذا :الماهمضكي ىكستلا نءائنيحىهنف)ةبادصلا

 هتااح ف صاهثالاو هنوةدب راقدتسالاىأ (هيءارزالاو) ه-:ءذأىأ(ماذاجلا)ةل :سوىأ(ةعب ردنؤو و روحسملا نوةفانملا كلذ

 تفل اذاف) ادصت(هنودانيف)



 هل | وهو نيدح دعب تنعلا نمليعقث( هلاثيتعت) مالءلاوةال_صلاهي اغمريغل ىأ(ه (هاوسا)» وو ف تاول(اذهاندرأ اغا اولأو

 ىلاس 100 1اعجمدد ثلا ملا تو مع 2 مذ( ناا ةداعىلةهق< اف افخّشسا وز هردقلاصيقنتو هرمأ ق هيلع تعئللالاخدا

 ىفهقحاب ىذأن نعه_ةحاسم رح نأ 2 لوالا ىفءا<لا حتفب(هاذاى مال بلاةمأع ىهذ نيئزهتسملاو )عن :صاع

 سا نءعهيهءاماعلااوقةحم لمذ) هتقدر ومتعب رش ف (هجو لكبر هتلاح

 (هلانعتل هتناكب ىف 40 نمي(ها بل)ادصةهريغل ني رشم( اذهاندرأاسغا)م ماحأ ن مح هل( اولاق) ىدأني

 انوار ىأ( هةحافافخ ساو )5 قوفانثمو نونوةلمهمنيعبوهذقاكلارمالاوهوتنعلا ىف هلاعاق ءاىأ

 نام ->نونوفلأ لبق مجاديد ثنو ممل مذب ناغاو( ناحل :داع ىلع ) ربق وثن علو دعلارارمتدتو

 هذم عنمىأ (ه ءاذاىجإوهيلعلاعتدقا لص ىمخ نير ممسل او) ةبرحشلاو لزهلاوهو نولانم

 قةكر 5 1 «عنم|ذافهيلا ىدغي / توك فخ ناك ثوب ىلا لو> ماحنم نافاماتاع: *ه

 مم>نا دق 07 علو وانو ذك هوك ىلوالا قهر طااباحمم .ةىنعممهورأم عن اب 0

 (اذ_هنع) هسيهنو عنملاىفهمكحاوملجىأ (هيهئءاملعلا | اوقف عل ءخ) لاةفاعرشهتدنكب ىنكسشلا
 هو زاحاو و هنأ 2قروص“ 2 اكا هعامسد هيذاتةلع نال( هنارحةدم ىلع )هند دع 35 ىكسلا ع 2 ذملا

 هبلاءام عافترانعفتريدق لاو ا كر ا هناودعب

 ثدد-حىدع (ثيدلا| ذهىف )ءاماعلا نم م( س 1 الو )هارب هظفل موعنا لاقي العهثاهتنابى هلو

 امو) افوطاةل_صقمهيفركذتىذلا(١ ععضوماذه سدل سهاذم) دن كراوذك-:الو ىمسانأو مست

 ود( 9 ند _اوءاهق_فةلا ارْثك آىأ( روه#!بهزم وه) مد- -ةنا1هنامك هضيصت ن نء(هان وذ
 نءىوروالمأ ا وهاقلطم عنملااهدحأو هرب ىهولاوقالا نم( هللاءاشنا باوصلا)

 ه-لعوهريغلز ودو اا نأز والثلاث اوهاقلطمزا و2 ىناثلاو ةهنعهّشلاى دريقاش !|

 مس ىاقلا ىلا كالا ماقلاهنبادحا ىمس ناز واللا ةموضعن غااب وىئارلاه»<وىنل بلالع

 ىدرر-< نااس رةىاباعلدتساواةلطم مسالا ىلب ى 1 اواةاطمدمحبعةيمسلا عنم عدارلاو#

 اماظءاءامد“ الاء ام-انةيمستلا نءاضب أ ىهنوةباحصلادالوأ نمدم>ءاومس ةعاجءامساريغ هنعدهللا

 هيلعىلاعتهللاىلص وى :١ناهغل ,الاذ و نعع-جرهنا قاناك حص هنك- !ءممسا ىرمسفاو بس نا نع مه

 ماكل ك.دس |نمنيبهدعب ليصفتلاو هتايج ىفاقتلطم عملا س ما او هنايخ ف دلو نم صه: هب ىمس سو

 بود ءاعىلاع هللا ىل- ص ىاايدا سن :اهنامح قزو<هناس دا أاو# هريغىفز وى وأ عنميةدجاو

 ىلداو ناهلبا لو سراب هللاقهناه- :ءىلاعت هيا ىدرو* عج وهللامرك لعن ءىو رهنأن مىاباسا ءانكو

 ْنا حدالا لقاذإوم ماعلا ىلا د ا عر :لافك منكي .هنكاو لما كلا

 00 ا ١: ان ذة ن مالا لو هيلع ىلع ا ل صوص ى- ملا

 اد ةلالدهيلع ثءدح ا ةلالدلىلاعت هلل هجر ف نصملا هلاقام :رهاظلاو

 عضم ام اًةلطظم ىعالسشلاف د عنو ا مسأسقب ةينك ّك

 ل_ءج ئواوذلاوةايحلا ىلع #: ل-+ ىنهملاو زو>كلامو
 عئاد_ ىكسس نم عم # ى ءفارلاامانر_ةالاوهاذ_ه

 ىلع ابد انهمساب ى دانيال ناك لسو هلع ىلاعت هللا ىلص هنالط 8: 24٠ هديك هنا >>“ احاسمناعم 1ا(كلذناو

 ق.طسالامموحتو سانلا قازرا مدي نم مساقلا نالوهتتتك ةكراشملا دعو تيار كرر

 ةدمىلع) 4+ ةةماكم ىكسلاىأ(اذه

 هتافودعن هوز احاو هنأ هدح

 ىهو (ةلعلا عافت رال

 ةلاحلا كإ-:ىفوؤاذيا
 نكد اضيأ ايس الو

 ىحدلا ب رغأ دقوتلدالا

 ليلدالباول> هلوقب

 حجرعالو عيجرت عم جرش
 ةلعلا عام ”رانسلو هل

 اهدعب هرب و ىففاكب
 ىلا موعةحارص عم

 الل ماشلاهنع ىلطملا

 فيك اهدعدام واهأمق

 هدا قرعربغاقو

 دالوأ نكد ةريسمك ءامسأ

 همسا ناك ن#ةباحصلا

 هيخأن امساك رغب أدع

 هنذاعمنجرلاديعبهريغ أ 5

 سو هيا ءىل اعت هللا ىلص

 نأال-: هنةيمستلاف
 هلك ةينكتلا نم عنق

 نمو ىلوأ ا,مع ىلا عم

 ىقاشلا مولا

 باو4لاتايبو ديما

 هنأ 1 مرج رعبا ن

1-0 

 اماو4_-.هاملقفاومريغ

 ددال سدل تأ كالوق

 ءاوطم ماعلا ابار بنل
 الوأ اد_ع همنا راك

 هيلعد ريق ىنعلا رهاظل

 ىكاطنالا هلاقام ىلع ةلالضلا ىلعةمالا عمت تالو عاججالا ةلرتع مهن مكلذو راكن :اريغنمراصعالارئاس فهن نوم“ كولا زام سايل |ناب

 (ءانركذ)ى ذلاوهحس: قو(اموزاهضعب ىتنايسو(اهعضوما ذه سل )ةريثك ىأ( بهاذمشيب دل اذهىف سانالو) ىفاسملتلا هعبتو

 باول تعمد ةواقلطمعنملاباوصلا يلب هلوقب ىحندلاهضراع( هللا ءاشناباوصلاوروها بهذموه) هناي تك ىممل |ذييقت ند

 هريقوت روهممط» قبر ام ىلع كلذ نار اة



 نانم لصالا نالخ ىلءورودصل ةندملا ع نءةدر#ىوعداذهنابى 4 دلا+ .ةعبو( م ردتلا ىلعالبأ ىحمسالاو تلذلا ل هس ىلإ

 هقرصاأم موب ى> م رحدلا نمهتقيقح ىلع ى ملا اذن لج لضالاذاا مي ىنك ا نءف كلا بوج ونذؤااع لآ الل ناكأ ءاهمهم

 ملسفو ىراخبلا هج رخأ ىتونكب او :ةكدتالو ىمساب اومست ثددح ناب الا اذه باطلا لصةوهى ذلالوقلا نا لع ءاوىمتنااهتع
 الما ادهم همسا ناك١ا وبس يعد اًمااىلاب ىدد نادح ال سدل ى هدأ !١لا ةنامهري غون رهو أو راج موممةب ادصلا نمدعاجب ءاورنم

 اولازامس انلا نالرهظالاوهنوكيناهمث» ولاقدارذالازا ود وةينكلاو مع الا نيب عملا ةيهار ؟ ىلع هل >< نم م-مهو ىعفارلا لاق

 وهوكلامسهذ_همبرقالاو فيعض لالدثسالاو لد واثلا اذهوةضورلاؤفىوونلالاقراك- :اريسغنمراصءالار اسف ههنونتك

 هنأو كا دوهلاّن اى ملا تدسنالمال او ةالصأ ا هيلع هنأ مك صن :غءعىهنلاوهريغاو ده همسأن ٠ افلطم م.اقلا ىلأب ىب كتءازاوح

 ىلا : زغلا ل ةناذهو ىجعملا# 'الذ لازدقو ءاذياللاراهظا كن هنملاو ا سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىن اتا نودان اكو

 ممم  هنيمكلذلو) املعلا نعءايحالا ق
 ىأ (تنيلوسرلا ءاعد
 ءاعدك ) هم_تانوءاذدت

 نايا اني طل
 نوذدلسملا ناك اما و(

 هنوداش 0 (هنوعدي

 نا قت ا هللزطلال]
 ةيغدد وه(هنوعدبدقو
 ىوروب اوصلا ىلععملا
 ل-.ةدار-و ةالاب هوعدب

 ىعادلا هوعدب ههجوو
 (مساقلاابأ) ىدي(هتدنك)

 ىأمساقلاابأنولوةفوأ

 ةخ-لكفلقو ماعلا اب ءأأ

 لاكش ا ال5 مساقلا ىأ

 ريمص نم لدي 0
 هوعا لقا وأهل وعذب

 داراقالا هعمل لف
 هحس ىقو مهضعد سيلو
 ان(لا اوحالا صعى)

 نانم مهد_:عرقتسا

 هرك ذامةضورلا ةىووذلالوقن اهدا ثم ضءد نع ىلحار 5 ذولالجالاو مظعتلاب راعشاةمنكلاب ءاعدلا

 اولمدتال هلو#ب) همسأب ىأ (هنهث |[ نمهنلا عنمناكدق ) ناشأ اىأ(هنالدمسان ع

 1 ىلوالا هنال بايت مسالا نمدك آبدن || (باب>ةسالاو بل !!ليدسىل-ء) ع:ماسعااضبأ هنا (و)هريغب

 ملسوهيلعىلاعت هلتلالص هلدذأ هيقاممر كفال ف ءك لاق نيد ه.ئذا5|همْزل ءالهنال ( م رحل اىلعال)

 | كلذع- ا مق( دسا)ب ةيدلسنلا(نف تبل وحول دمر ىأ(كأذلو (

 ءاعداومل هدئالهلو ةب)بدالا ا >و(هن«ثاذن نعم ذم هللا َناكذت هنال) لوب ,رودحلا
 لعافلاو أ لوْهلفاضمرد ضمو عفهمءابهريغك دحا ىدان» :اكىأ(اضء١ عضعب ءاعدك متديلوسرلا

 تبوهذ ى>اةلطمهكي لك م توف ءلعىلاعت هللا نص هل ز اح هناف مك" امساك وعدت ناكناكىأ

 هّللاىلص هلةيلانقال-صلا ابل طبتالوءايدنالا رثاسك ةالصا | ىفهّدب احا باك هنا ىلا ةيعفاشلا ضد
 ( هللا ىناب و هللا لو راب )ملوي هنوبط اذ و هنوداند ىأ( هنوعد» نوم“ لا ناكاغاو) بوهيلع ىلاعت

 َك عاتمالا ب>اصه يؤ 5فةولو م ظءتلان مهين !|ىفال مءاقلاابأاب نولومياذكود- عاب نولوةنالو

 ىقو رهاظال هدا: سال. ا دقو ىلاعتها هجر: صملالاقاذلو ىف ةوث ل سلو هانمدق

 (مهضع») م ظءتلاراعشو بدالا نماهيةاسأ( مساقلاابأ) ى 9 16 داك ؛لهشم لد رهاظلاف هنوعدب هخسن

 ةمشأ «لبمهوناكاهب ىنكثلا نعى ملا ىفانيالوهو (لاوحالا هد ىف) رقت اك ضغب لذب وأل عاف

 همساب هؤادن مرحايك هةدنكي ل_سوهيلعىلاعت هللا ىلصهزادن مرح هنا ىعفاشلا نعلن هنأأالا ةمسانم متأ
 وناكم-منالاضعد 5. ضعدءاعدك مندي لوشرلاو اعداومل_هدتالىلا هت هلود تعا ةهوةدلا مهد داىوست

 رمدلا ىو اّتمالا اص ةودلعادلاوهاذ هناك. .ةامهدي قرسعي دقو كلان مودي نوعاذ 0

 نو ؟,نأالا ىهنلا| زهدعب !؛هكينكي هلع للاعتقال ع ءادانا اح[ ناد عى قل

 ه-ةعىلاعت هللا ىذر(سنأ نع تطل ونأو راربا اوك احناهاور ثنا دح ىف( ىوردقو) مالسالا

 هلمشامواذ_عوهو للعلا (هم_اب ىحستلاةها رك ىلع دنام هوه_لعىلاعت هللا ىلع

 ةهأ رك او هلا ركد هنورغغةموست نءىأ كلذنء) ةهسأ د يعبت : ىأ هج رثثو) هريغ

 مئاد# ع دالوأ زروال مظعي أ هبىوهتماوأ ل ( رقوهلاذا) م رغنال هيزمت

 0 سس سس سلا سس ل ا اس م سلس

 (مهتونعلت
 دواد ونأودل_#جأدا ورع ثدد ل ةقفا اومهيذنالرظن هيف ثددحلا لصالة فلا ذغهقناراكذالا ىف هوقاذك و فيعضدنا ىفأ رلا

 ىذمرتلا لاةىمساب ىهسالفىتدن كى 5 -: نمو ىدنكم ى وكب الذ ىهشأب ىهس نمهعدر رباحزع رب رلا نأ ثد د> نم ىذم رتلاو

 متاح أت هذموهو ىكشلاب 1 ثديد >|ذ ههح رخأن ادعب ناميالا سعشف قييبلالاقو سد رع ند

 قىملا ناىلانورخ ؟بهنذواةىرذ دال ءاكح ناكام فيك ةل لسوميلع اعتدت لص ين |مسابةي ممسشااأوعت :ةرورخآ دسو

 ةيمسلا لاذ مسح رشق ىووذلا» رك مالا ةالصلاهيلعةمسابةيمسنلا نع عنملا نمىرذنملا» هركذامو 8 وسمكلدذ

 اذهو مهنونعلب مم هدالوأ نومسن وهيلعىلاعت هللا لص ىذلا نع ثددح ف ءاحولاقالمأة ينك هلن اكد اواقلطم ةعوام دمحع

 همسات ىحمستلاةها ارك ىلءلددام ١ ها لا سد ىلعي وأورازم اوك احتاداو راك( س٠ :أىو رذق و اوق ىعم

 مناد دالوأ نود لاقل مديانيت قد ملي مىأ(رت رقو ماذا)هربغ هب ىممسني نأ نءيأ(كلذ نء) هما ديعمم ىأ(هيرتتو
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 نوف وريلابساذلا نورمان [ىلاعث هلوقك ةيئاثلا هللا راكنالا طدغو نخب ودلاىأىراكنالاماهقالارب دق (مهنوثعات)

 هيلعىلاءتهلناىلص ىنلا مسان) لعاقللهنوك زود ولوهجماةغيصن (د>أ ىمسالةفوكلا لهأ ىلا تك رعناىورو) كقنأ

 هيلعىلاعت هللا ىل_ص ىذلا ىهسا.ة>يحص ةْخسن ىفهناءدل ويواضيأدجأل مشل سن وأ هئامسأ رهشأ هنالد © هدارملاو (لسو

 ىل' نبا ن+رلاد بع نءتاقتبطلا سحاصو ىدقاولا ب تاك (دعس نيد + ىحو) رب رحبت رهو(ىربطلا رفع وبأءاكحإ ل سو

 (هي--لج رود همسا) باطلا نبدي زنيديىادبعوبأهيخأن باوه لة( لجرملارظذ)هنعىلاء هللا ىضر رع ىأ(هنأ) ىو
عنصودا.كبهللالءف)ةخسن فاك هلىأ(لوةيو) همتش ىا

 مم 2 هللا( 

 مهئًامسايهدالوأس سداتعا ناهةهاركىلعل ادل اىراكن الامايةمسالاب نوعمست أ هإ_صاو (مهتونعلت

 هللاىدررعنعىور) دق(و)اةلطمةهاركللهيفليلدالو ف يعض ثددح هنارجح نبا ظفاحمالاقو
 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مءايدحأ) لعاقلاوأ لوعفللءانبلاب (ىمسالةفوكلا لهأىلابتك هناهنعىلاعت

 نيد( رقعد وبأ)4:ء(هاك>) الط مهأهسم بسمه وافق نأافوخو هلارعقوت ) ملسو هيلع

 ةحاط ىلأ نباىمس ل_سوهيلعىلا-عت هللا ىل_ص هنا ايام هلىوراس1 هذع عج رهناالا (ى ريطلا) رب رح
 ءامسأ ىلاعت هللاىلاءامسالا بحب دسملا نبدي« سىورو عاملا ىف ىنء كيلا ليدساللاقفهريغو اذه

 نيد 2 نءى>و) كالذلى رمسقهب ىمسلا ص سالل هنعىلاعت هبا ىذ رر-عدهرك امئاولاقءاسنالا

 (لجردحلارظذ)ه:ءىلاعتهّللاىذررعىأ (هنا)ه-ةج رتتمدقتدقو روهثملا مامالا ىدقاولا (ذعس
 لءؤل وه وزهمعش و( همس لد رو ده همسأ) ناطا نبدي زنيىدي#لا هّنادبع ونأ هيخأن اوه

 همثش عمدا( رعلاق) عناصلا ل غاقلا نالذلاقيإكه.همتشأاعهانكوه ) عنصو دار كببهللا

 اسد تلامس ىأ(كب اندنإ )مال ١ اوهالصلا هياع(اد#ىرأال ب اطكادب زنيد هيخأنبال) همسأب

 ناالاةفانااالو ىراكنالا ماهفسالاٌةزههنمةبك مهيمذت ملك الأو ماسييالا نمهيفال كما

 ىأ( دتالهّللا و)ناكم.قلاهىاتءا عينات: اذلواهد_هدام قةحو ىننلالازاىراكسالا ماهقتسالا

 |ميظعتو ل_سو هيلع ىلا عت هللا ىل_ه هلاريقوت قايحةدمىف ىأ(ايح)انا (تمداماد#) نا ىمسنال

 هيخأن باهتعىلاعت هللا ىذر رعىمسى أ (هامسولا همساري_ةقهعمسأ سس نرتتد ناهمسال

 دهعقدلو هبابل لأ ت ذب همأو ىودعلاب طا نبدي ز_نينجرلادمع وه:(نج راادبع)د# وهىذلا

 نهز قه:ءىل اعتهللا ىضر رع (دارأو) مسا رسعربغفاد_ ىمسو ملسو هياعىلاعت هللا ىل_دىنلا

 ني_هجأم_مييلعل_بوىلاعت هللا ىل_ص (ءاينئالاءا ه_سايدحأ ىمسإ ناسانلا عنبنأ) هتفال_خ
 ءامسأريغو) كلذمهوباكاوبسالئامهئامسابةيمسثلاعنمىأ(كلذب )ءايدنالاىأ (مهامارك)
 باوصلاو)ىنايسورما1ةيمسثلاعنمن ععجرو فك ىأ (كل_سمأ مثءارثالاءامساباومستةعاسج
 مةكالااوءايدنالاءامسابةيمستلا اذكوانودب وةينكللا عمدم_رةيمسلاىأ (هلك اذ-هزاوج
 «ثادنب ىذا! !اههح ونال مل وه لعىلاعت هللا ىل_د هتايح دعي ىأ (هدعب )هه رك و أدءنم نا افالخ م

 ةيمسنلا ىلع ىأ(كلذ ىلع) م_ْمعىلاهتهّللا ىذر(ةباحصلا قابطا للدب )هد عب رو_صتمريغو هو
 | ممج#(م.اقلا ىناهانكوأ د_عهثبا)ةباحصلان مىأ(مهممةعاججىمسدقو) هزاوجورك ذاع

 كلذدنء(هنءىلاعتهّلاىغررعلاةف)
 لب رنيد هش همدخأ نءال
 (ىرأألأ باطما نبا
 يك ة-مغمالاالة_.فانال

 ىأىحدلا ىلع دعت
 هيلعاد-غ) ىكرأال

 بس مالسلاو ةالصلا

 بسن مضىفىأ (َكب
 احيرصت كس بد-دوأ
 د ىدتال هللا 9

 ايح)تن اءانأ (تمدام

 ّ (نجرلادمعوامسو

 نياةحاط ىنبىلا لسرأ
 ةعبس مهو هللاد مع

 .ةمسأ مهدوسو مهريكأ

 همتاربغب نأ داراف د
 هللاودة>اط نيد لاقق

 نك ا
 لاق دملاد# ىفامس
 رييغتىلاليسالذاوموق
 هللا لو-سر ةأه-ت د

 نءةاعتلانمناىدرو
 هةعضد لا همنا

 دارأو) انانا نوناعو

 رهوبدساا(اًذ4 عنينأ
 سلا نع مالا هيت

 ىودسعلا لية ورعند زن دعس نجرلا دمع لد لاقدعس نبا ىو رز دقق ءايدنالاءامساراو وسن ةعاجءامسأ ريغو ة>حسن ىفو

 ناملسهحرش فو مهعنمن ءرع ىأ(كسهأ من ءاسنال اءامساب)ا مال ىأ ماو ءاذا امين «نازوحوك دالوأىأ (اومستال

 حسم مردحيامنا عدارلا بدالا ىلع هنا ثلاثا هتايحك صاخن هنا ىفاذلاةلطم مساقلا ىلابئنكتلا نغىوْملا لوالاة:سةلع لا هذهىف بهاذملا
 لع هياهعلا فابطا ليلدب مالا اوةالدأاهيلع هذعبهاكاذهز او>باوص | او)دم>؟ىمسنلا نم عذملا سداسلا مهاب ىمس

 هل وقيل ١ ريا مءاق لا بمانك دز ىم بابا وو مالسلاو ةالصلإه لع هل وا (| دهم هنب ا)ةءاهلا نم ىأ(ممةعاج ىجت لق ر كلذ



 انذا(هنعىلاع' هللا ىدر ىلعل) منن اقلا ىلا, هثثكتواد هلو ةةهست :ىقىأ (كلذىفنذامل-_نوهيلعرلا «نهّللا لسن |١ ناكودو)

ها لونخر يلع ىأ لا امفل . ىلع نءةيفنلا نباد- © ثيدحنمىذمرتااو دوادوبأهاو رقد :اماعوأ اصاخ
 ءادعب ىلدلو ناتي أرا

 ل الو ىتدنكو ىمساهتلف دقو مالغىد- «دكلدلو مس ىلعل لاق مالس !اوهالصأ اهم ناعهناىورب و منلاقّكمد دم نك وأد 2 هيما

 ربخأدقو) هدعب ىمأ ن م لال

 دوادوبأءاور(هتدن وز

 امهري_غو ىذ_هرئثلاو
 ظفابةوعد_بىمنبا نع

 همشا عطاون ىدهملا
 ىلأ ماهيب مسأو ىمسأ

 داز نه فر عد و

 دقو) هناورف ةينكلا

 دم همسابىأ (هبىهس
 ةال_صلاه راع ىنلا)

 (ةحلط نيد < مالا او

 هانكو لق مدغم ىلع
 هنأر حسمدقو هليل

 همأداح_لابفورعملاوهو

 تدنأش >> تنبةنج

 عمل ا موي لق بشن و
 نينالثو ام ةنسدسأ

 رك ذاويؤ هاوه ناكو

 نءىهمندق ىلعناكو
 لاقو موهااكلذىف هل*:

 هيرع الع نا ىو ربو

 للا موي ل-_.ةةوهو
 3 و داحلا|ذهلاقف

 هلق ىذلا ره ةيعكدا

 هابأن ا ى-عبه بأي هرب
 جورألا ىل_ءههركأ

 هرشع تسةنسدإو ىراحنلا ىراصنالا (مزح نيو رعنبد#و) موهلاكلذىف

 موت نيد و )ةرجفلا ن منيه وث الث ةذ_سةرحلا موب ل2315 ناكوةرلاب لهقوْنأ ر حنو

 نم(ىدهملامسا) مس ءاقلاىن أود عو#ىأ(كلذنامالسا اوةالصلاهءاع 111

 أ ع ريش زتمريسغ هنا ىلع دي هلك ذ_هذ ةلاذذا ةباحصلا رد ؟ عمم بن مدح أركي لوي كالو مسالا نعي

 ئثفوذئد لج ئعفىابطالاز مراعتمةقئاوملا ىهو ةعياطملا نمانه عامجالا ندع قاع ءامالاو

 0 هلا ريتا د_صقل اذهزاحاكاو ة هيف رعةقيةحراصو عاش مت لعنلاتقب أطهئموهردقي

 ن+رلا دعو هللاَذبعهللاىلا هامسالا ب>ًاوءاي :لالاءاذط ناو للتو نياو ا اورْتدد_>قدروالو

 1 ا درادو اور تيد ف (ىف رو) يهارباهنبال_بوهيلءىلاعتهلا لص !|ىمسو

 ىىأ(كلذةف)ب !اط ىلأ نس( ىل ءلنذا ل_ىوهياعىلاعت هزباىل_ص ىذاانا) هن :ءىلاعت هللا ىذر ىلع
 هينكأو ١ يس الدم ء«ددلوىل داوناهنالو.-. .سرأت هل لاق هناك لذو ةينكسلاو مسالا نيب عجل

 ثيد اهو لو هيلعلاعتهّنلاىل_صءنامزن صوص عاملا ن ا ىلع لد ءاداذوو : هللا ةفكددنكي

 ةالصلاةيلعةناىو رهنا ىدلاشمنعهنلل ة>لاقهناالا ناهربلا هلاقاك ةودحصو ندا كاعد [ةاور

 ىتمأآنمدجالل الو ىدنكو ىهساهئتاددق 9 ىدعددلوكلدلوم_بهنعهللا ىد ةرىلعأ لاق مالسلا و

 ةد> ه,كيهانو كللذ اواهةفوعنا و ركبشأ اك ةبادضلا رامك ناالاه .ةدهاشالا ذه ىلعف ىهتن اهدعب

 هراعىلاهتهنلا ىل- صربخ أد قو)ر وهما بلاط أن ب ىلع نيةيفذلا ني ذهموه راك هيذوعوملا كلذو
 رخآىرهظدىذلا(ه" دنكو ىدهملام ءا) مداقلا وبأو دم ىأ(كلذنا)هنعىور ثندحف (ملسو

 ال0111 والارز تدم ارو انهوالدع ضرألا ”الميقر وهلاو داسقلارهظدام دعدنامزلا

 ١ رمال ى> ءالب ةمالا ءذ_هتدضإ مسهور هيلع لاعت هللاىل_صلنال ]وس رلد لا ىلاعتهللا ى ذر

 فاديا وف اوبىدب لهأن ههباورفو قرع نمال>رهللاث عم. .ةلظلا نمهيلاا>لد ادام لا

 نيطس ع بت شتعإ :وتابنلا أو نطالر 39 : وأطةوالدعض رالا الميقىدنك هئدنكو ىأ مسا هيب 3 مسأو

 ساسيعلادلو نمهنال,ةواهلئاذ- ه سل فيلا:لابتد رك: ةريشك نا ع وأ ناعوأ

 هللا ىلص ل 9 رلاهب ريخأ ال هدعتار ةاخ نكي لول هنارك ذاميفدهاشلاو كلذ رمغل .ةودنعىلاعت هللا ىذر

 زاوج لغلدءام(و)» رصعق م- ةدعأو مهملعأو سانلا حاصأ و هنمهبىمست 0 موه يلعيلاءت

 ىهعيلا(ةدلط نيد-) مهممةعأ +( مس .وهيلعىل اع هللا ىل_ص و رع د ال

 داح_بابفقو رجا اوهو هةينكيهانكو همساردا وسو هسأ رع م! و هياعملاعتهللا ىل_ص هإ هلدب ءج

 ةءقوق لو رش عةنسدلو ىراصنالا ناذول نبدي زنبا(مزحنب ور عنبد-عو) للا ةعقو ىف لف
 (سدق نب تب" نيد #و) نذسلا ف شد داع[ هنع ىوروداهةدهلا ندوه سو تالت هةر

 نيوهواد_عمامسو هكنذ ملسو<- ا غىلاعت هللا لص ىذال» وأدب قأ رارخا شاين نبا

 هللا ىل_ص ىذلام هامس نوربثك ىأ(دحاوري_غو) نندلا ىفشي دان[ اًضنأةرحل ابل :

 ا 00 2 لامن ت ىلص ينل .نوتا كوم ةنواذلا وناكوهياحصاادالوأ نمهم-أنمل سو هءاعىلاعت

 | مهل وى_هذلاظفاحلاةءاجم-ممركذ درو و روش هكددعل 79 موسل ١ وهسأ رعسويف 5هناكربت مل-تو

 ناهرعلا

 ىراصنالا ا

6 

 مهماريثك و ىأ(دحاورب' غر ءرح ا مون لتقه قي ربهكت>واد هما مسق سوه ءاعىلاعتهلبا ىلص هللا لوسرهوبأ هءىقأ ىفدملا جرزملا

 يلاعت هللا ىلض:مزىف دلو رباحنب طم مدن نب د و فا:مدبعدمساناكو يهذلالاقةقب اخ نب دمحمك ادم مالسلاوةالصلا هيلعد امس

 هالعلا نبل الهنيد و لسوهيلق



 ثلصفد_ةو)ةثالث وةح مك ةخ بق و(ناد ود هب قنوك نأ دار مضاه) سو هيلع ىلاعت هسا ىلص ىالاىأ (لاقو)

 م(لوالابابلا)ع 2 (هانمدقاكنيبايىلع) باتكلانم عبارلا ىأ (مسقلأ اذه ) مارملا هيف تننبامدفىأ (مالاكلا
 ىفد(ملعا)مذوأ مش نمي رصتوأ حيوان ىأ (صنوأ ضي رعت نم ص نو[ ب سل سو هيلع هنهقلاىلصهقح وهام نايف )
 (ه هن ىاصقنهيقحلأوأ)همذىأ(هاعوأ) همتشىأ (لسو«لعىلاعت هللا ىلص ىذل اسس نهعيجنا لاب اوهّللا انققو) ءاقدخس

 5 هنريسوهثعن رشىأ ( هنيدوأ) نيةحتفب (هبسنوأ) هتاقصوأ هناذىأ

 روكذلاهدالوأنم(هتدب ف نوكي نأك ل ًارضام) هراعتال !سوهيلعىلابعت هللا لص (لاقو) ناهربلا

 نمازارتحا ء حرص لهنكلو عقنل اررضاا قئيدارأو (ةنالث) وةخسن ىف( وز تانثا(ناد#و د)

 عبارلا(مسقلا اذهىفمالاكلا |:اصقدقو) اريثك عقنلاةرثك نعهب ىنكيةرابعلاهذهىل_ةموحدمتلا
 باتكلا لوأ مجارتلا نايب ىف(هانم دق ك نيب اب ىلع )

 :(وهامنايبقلوالابابلا) :
 ملناوهيىتيليالام(صقنوأ) مثو (بس)هيلاةبسنلابىأ(مال_لاوةالصلاهيلعهقخىف) ليقاذا |[

 ىذاقلا لاق) لي واثلا لمةحال عر د ىأ(صنوأ)ءاسمالاو هيانكلا ىت رطب ( ضد رعت نم) امس نكي
 ىل_ص ء!باموةّونلا ى-ةفرعمل ( كاباوهللاانتفو لءا) ىلاعت هبا هجر فلولا ضايع(لضفلا وأ
 نءمءأوه(ه.اعوأ)ههمشد (مل_توهيلعىلاعتهللا ىلص ىلا بسنم عمم جنا) سوهيلعىلاعت هللا

 ىقاص#ث هب 2أوأ) همس ملوهصقنو هءاعدةفلسوهيلعىلاعت هزلا ىلص هنم لأ نالف لاف نمناف بنا

 هنألوةين اكو هلوصأوهموق ىلعاد_-أ لضف:ن'اك(هبسنوأ) هتقلخو هقلخي ىلع اماذو(هسفن
 صيقنت نم سلو هل <ىئاضأ قابوءاهةقلاهنح رضاك رقك هنافا شرق نكي ل سو هيل عىلاعت هزلا ىلص

 هر وصقلهمسن وأ همعل مش ضقت ىأ (هنيدوأ) رهاظو هك هب وأ مالسا ىف فلم الا نم عقوام سسنلا

 قلاقىأ(هب صرع :وأ) هموهتعادشك هناقص نمةدعص و( هلاصخ نمول_كصخ وأ )اهعم بدا يف

 قيرطىلع) نسحري-غ(ئئبهرمشوأ) احيرمدتالاطإ رعت قيليالامل_بوهياعملاعت هللا ىل_صهق>
 ريغصتا اوأ)بلادصق نك ملناو هل ص يةذتلا ىأ(هيلعءارزالاوأ) قايسإك هصيقنتي( هلبسأا

 داضوْنع وهو صيقنت نأ ىنءع(هنم ضعلاوأ) هناقص نم ةفصوأ همسأريغصتك» ريت ىأ(هناش 1
 وأ) ليآقلا صقنلا اطمه.دب راف ب غارلا هلاقاك ف رطل اوأ توصلا ف صةنضغلا لصأو نيدمجع م
 ريغنمىت ؟الا(باسلا ى>+.ةك4لاو) واولاببيعلاوةخسن ىو ىنعمباسلاك ىأ(باسوهف هلبيعلا
 امة ىأ(الصف)هنمج رذالىأ ةعراضملا نونب ( ىنئئسنالو ه-:يدن كلك ) هنا نماح-ممفب فرش
 (دصقملا اذ_هىلءنارلا اذهلوصفنم) ضعب نماهضعب لص ها لوصف ىلعةل لا لاياكةروصو

 (ا<يولتوأ) بسلا( ناكاحيرصته-يف) ددرتنال وك دنالىأاضرأ نوب( ىرتئالو)هماسقأعيمحت |
 قيلبالامهيلاس نوأ هلةريضمينةوأ هيلعاعدوأ) هللابذايعلاو(هنعل ن«كلذكو)اضإ رعتوهبانك ىأ
 قيرطىلع) ماوعلا نيب روتشا|مالهانمد أك بصنملا همي وها ذهو هيس>و هل صاب ىأ (هبصنع
 هلئذىأ (ةزيزعلاهتهجىف) نوحناولزهلاىد رطىلعهلاقىأ(ثبعوأ) ه-ت:مهاشاحهل( مذلا
 ءافا مذ (رجهو) لدَر تعمج سرع | ىأ (مااك-لانم فخ 0-3 رثلاهبناح قلعت

 في رشلا هانح اقثال سلا_ءهيلع ب ذكلاب(رو زولوقلا نمرك-:هو) عبقلاو س>فةلاوهواه>ذو

 ةملكوأ هنالاح نم ةلاح

 حرصع اوسهيالاقمنم

 ديد كنب (هب صر غوأ )هن
 وأ)هيفح ولىأءارلا

 قب رط ىلع ىدد ههجش
 (هيلعءارزالاوأ هلسسلا

 افافخة-اوهراراقتحا ىأ
 (هناشا ريغصتلا اوأ) هقحب

 هردق مظعلر اعدحالا ىأ
 ىأ (ه:هضلاوأ)
 ن-هصقنلاو ضفلا

 ىف (هلسيعلاوأ) هرعأ
 لك( و-ه5) همدككد

 هلباس) وكذامدحاو

 باسلا ؟-هيفكحلاو
 اك)اعاجاىأ(ل تغب

 الو) اليصفت (هنيدن

 ىأ (يبابلا اذهلوصت

 مالكعا اونأ نسم اعون
 دصةملا| دزه ىلع)باسلا

 ىذلا ىأ داصل ارمدكب

 بو-هطنم هأند-_صق

 (هيفىك :رتغالو] باوصلا

 اذهلتقىف كشنالوىأ

 وأن اكاد رصت)باسلا

 ذاباءلااذهىف (احولت
 د_:ء5ملاىفنايوتس

 هبلاسنوأ) هندل ل_صخحت تنك( هلدرضم ىعوأ مالا هيلعديلءاعدو اهنعل نم) ىلوالا ب رطلاب(كلذك و) بابلالا ىلوأ
 (ثيعوأ) وهلاوأ [طملا نمزارتحاهلعل (مذلا ىد رط ىلع) ىنينملاهناكمو في رششلا هماقعىأدادلا رمدكب (هبصنع ىد!ءالام
 نيد ةخشق ونت رب وهومب ركلاهناحىأ (هريزعل اهنه -ىف) طاخ ىأ حرم و بعل ىأةد->وملا رسكا وةلحهملانيعل ١ م

 ىأن وكف مضن ( رجهو مالاكلا نم ةحيبق قرب ىأ ةمجعملا نوكسوني_ىلا مضب (فخس ةعيلاى أ ىاز ثءار وةمجعم
 قمل نعفرحتمرمأءارتفاو بذك ىأ( دو زو)هعب رشلا هر كنت ىأ (لوقلا ن مركنمو) ىنادنملاف سأل



 اا هنأ ةينو هل هج يعد (هريغوأ)

 ةمجعم نم -غل (هصغ

 هرقح ىأ ةلمهمداصو

 اا ودنعلا ضب
 اهنا رح( ةرئاجتا هن رشدلا

 (هندل ةدوهعملاه-يلع)
 اههوحنوءاغالاو عوجلاك

 هانرك ذ ىذلا (ادهو)

 (ءاملعلا عاسجاه لك (

 نين داو نيرمغملا نم

 نمىو-ةفلاةئأو)
 هياهعل نذل نم نيدبتخا

 ىلا نيءجأ 1

 طلهوام وبلا ىأ ار

 نموهو 2905
 بحسلا ىعم د :

 عامجالا رمتسأ ى :ءملا و

 ىلا مهرمدع نم لصتاو
 هدعبأم ىلا اك ل , ال

 ا
 وألا اوأرد_صملا ىلع

 ىذاقلا (لاق) رمد ل

 دج (ردنملانب را ؛وأ)

 ىرواسنلا مهاربا نبا

 (لعلا لهأ ماوععجأ)
 نمناىلع) م-هاكىأ
 كل

 انوص(ىل-ثي مشوه له

 ا هرمال اميظعتو هردعل

 3 لانه ةأم منو

 ىعلاادعب

 عسيفرلا فرمثلا 1
 ىذالانم
 هيناوح ىلع قارب ىد

 مدلإ

 ىأ (كالاةنو)

ثي :الاو) ب هدملا ماما( س: '[نيكلام) همس ىلذقلا
 (دجأو) دعس نبا ىأ( 

 وأ)امهريغورسكتلاو رقفلاك(هيلعةحلاودالبلا نمئرسا#نوكب) اع ىأةددتم

 ا6)هيلعراع هيفام لو هيلعىلاعت هللا ىلص هس سن ىأ ةددشم ينتاب وةلهيم يعن( ,ثهريعوأ )

 اكم#توعدءادتباؤ بر علا عممل_بوهيلعا»ت هللا ىلص هل ىف قفناامرك :!(هيلعةدغا اوءالبأا نم ىرح
 ملسو هيلعىل اعت هللا صهر دق نم صقن ىأ ةإمهمداصو و مو ةمجعم نيغب (هصغوأ) رهسلا3 لصف

 ةداثعملاىأ(هيدلةدوهعملاو]مدسقت اتاهونو ضارءالاكهيلع(ةزئاجلا هب رشد اصر اوعلا صعمب 3

 علاج ا) نيرادلا ف اقعلا بجومرت احريغ(هلكاذهو) مالسلاوهالدل امهيلعءايدن :الار :اسنيب وهدي

 ةبا>ضلا) رصع(ندلنم١ مدي ربا و->هفور عم هاذ ىلا اهعقنم (ىوتعلاة- 1 هللا نم

 لع :انرقو رصعدعبارصءنارودلاءاضةناونامزلاوخ آ ىلا ىأ (ارحله ىلا م ملعىلا ء«)هللا ناوضر

 ناوهيفعاسجالانايبمدقتدقو 110 ل ا هيقفالخالب نرق

 ىعلوا لا فيلا ق[اكمهاك ةعالا ٠ نعداوقنم» :رامعلاهذهنا |و هدا ارممهغي مفصملا ىلع ص رثعا نم

 ىلعني حنا صعد ىل+ خسانلا نموهسوهو هرادك أو ةءاحصل | نمةخسن ىفو ىكبشال لوسرلا بس نم

 هنءىلاعتهّللا ىذر رعلوةنمرءامهيلعدرنال طيل##و ناب ذه ىنء؟ رجه هلوقو اهبيج وت فلكتلا

 000١) قم لوو وسالا لع ئراكتا ماهشتلاهتافرجه [هوميلع هلأ لض هتوم ضرع
 هصيقنت دصقيلهنأب باوحلا ىلا ةجاحالو هل ثم نمردصدقو ارفك دعي فيك لاقي ىت>كلذب لسوهيلع
 وأريقف سو هياعىلاعت هتلا ىل_ص هللا تي ناز والهنا ىءسلاك ىدك رزلا لاق ى> عونمول -ةمودن

 ملسو هيل عىلاعت هللا ىلص هلوقو ىنغءافالثاع لدحوو هلوقدعب اميسال هللا س أ | ىءأوهو نيكسم

 نيا ظفاحما لاو هلل صأ الل طاب ىرخف ةرقغلاو عو ثمار ةيبلقلا ةنك ملا همدا رأ انيك سم ىني>أمهللا
 هقفصودمعتب سوهيلعىلاعت هللا ىلصهيلعب كلا |ههدارملان|تملعدةروزو هلوقو ىفالةسعلارح

 ىيو# لوقو رقك الةيصعمهنال هيفالخاد سدلفو هب « لام لة يق كتل مارب

 وهوم ١ رحا لالح سا ىلا ىدوث دة هنال [رقك اًعاطمهيلع رذكلادمعت ناةيعفاشلا نمىلاعت هتنادج ر

 ضامل_ثلوهيبنتلاءاهنمةبكرعةماك مها رح له هلوق وادجهأوهب لاعامددودرمذاش لوق اودر هك

 ةيناثلاوو ريغو ركذملادحاولا هيق ىو لعف مسان وكن نآامهادحا ْناَمْعلابمدو ليقأ ىءعتلعد

 زييمتلاوأ لاحت ا ىلع بو هنمارخ ومالالاب ىدعش دقو رثامضلالا هتايل اعف ةالال امعمسا لمعت سانا

 ى-هعتراصف لثماك تعج مث: ءاسىهو ىعراللب الال_برب نااهاصأوا ع رحوىأتهب ردصلملاوأ

 نمسا ىلعأو ريس انعم لصأو مويلا ىلا ارسم هواذك ماعفاذك ناكلاةي و هلاصتاو رعالاةءادتسا

 ةيئادنالا نادل اهما ارح لهىلع ىلا لاخدا ى ,هوهيلعأ ومن ىثهمالك قدح !ثحولاحع يا ريغ

 25 ن"اكسفنمتغالا ىلع لضصالا وأ ل احا ىف ل_هفاونالجيجريغلب عومسم ريغوهو ندل ىلع خا دلا
 2 ركب وبألاةو) ممالك قذوىلعراح ريغاضتأ وهو ارح هوا دهان ةوىلا هل دأواهر ورع فذح

 ين-عةماععسج وه(ملعلا لهأ ماوع عمجأ) ىر وباسننلا مهاربا نيد هناوهمج رثتمدقت(رذنملا

 1 دارملا سس دوم .ومعللرا- .ءلاهذ_مبنو ربعب هنع ىلاعت هللا ىذر ىفاشلاك نومد-ةثملاو ةريثك ةعاج

 ىلع) ركع وكال اعلان الهياعدانم م هلا للهأو مهءاسجاب ومهمرعءالذأ عي ص ريغ غ هنأف َّى اعل ١

 هلع ححىأ (كلذ لات نمو) اهقلطم(لثت) ملسو «ياعيلاعت هلا ىلص ) ىلا سس نا

 لينحنب (دجأو) روهشملادهتشامامالا ىرصملا (دعس نبثيالاو سن [نيكلم) انقلطم
 7 لود (ىااشلا) مامالا(بهذموهو) روهثكملاهب وهار نب ممهاربا ني (قدساو)

 ! ىدتقموهو]ه: :عىذر وىلاعت هبا هج رفئصملا صاسوع (لّصألا وبأ ىداقلالاق) ره-ثالاى

 لوق
 يضتغموهر) فنصملا ىنغيىلاعت(هّللاهجر لضفلاوبأ ىذاقلا لاقى داما سه ذهو هو)هب وهار نبا ىأ(ي>ساو) ىل .:حنباىأ



 نفل عب رك ذ نملوةلثعىأ(هلد و ءاماعلان ه(نيزوك الا ءالود د ءهث و ةةلومتكالا هثهللا يدر قادصا ار ب ىألو#

 (هباكأو)هنماصن ىأ قات اهرتش شو [0ق در نقال رق عدلا لو نونا ىكدلا مهو هب وثلومق مدعبالهبس

 ىروثلاو كلامهنعذ خل ياج ماماوهو(ىعاز والاو) موعيجى أ (ةفوكلا لهأو) ديعس ني نايغس أ( ىروثلاو) هيقهعماو فاو
 ممنكل) مد ةنام ىلع هيقفالتخال وفرك نيدهاعملا ن نموهو بسول عقو نمثازارتحا للا ىفةخ سن ىفو (نيملسملا ف)

 نورخاتملاءاملعلا ىأ (اولاقإ
 اذذاهريصخأو رهظأ هنا عم قندصلا لوقو هو ل_ة:ملو هنعىلاعت هللا ىذر (نيدتعللا 9 .ىلأل 3

 د_طعدتب ون لمعت : لوز هحضوبام ا يسو هتفالخد هع فهي اعل دءامهنع لن هنالو 5 2ةلايربعوهركذي

 ىنتلالاقأك ةومثلا ماةملانوصاقلطم لثة ب وجو نيلئاقلا (ءالؤه
 --- دلع ىذالان 4 عيقرلا فرشلا ال

 وأود (هباح ًاوةقين>ونألاق] هيو الومق مدعو 3ك لابو وبالؤ هوت أهل 0

 نينمؤملاريمأو هرصع ل هأ ديس يةفلا قوكل اديعس ن نايس( ىروثلاو ( ه.هذم لهأو ركز وفسو

 هل 2 ىهور وكب و فموهوهسفن لئهاضر وهرب لو ل_>أ الوهنم ظفحا ربه ىوقتلاو ثيدس ا

 قل ة.:- انآو ىرودلا نال صاخملا ىلع ماعلا فطع نم( ةفو كلالهأو) ةئامو نيمسو ىدح> |ةنسىفوت

 ةدامعلا و دهزلاو لسرتلاوهقفلاو ثيدحلاقليلحا مامالاور عنب نرلادبع(ىعاز والا و)تايفوك
 (مللا) ْْن ادجن منظ» ىنالمعل ازوالا هثيسنو ةثامو ني سنو عم سةنس ىداج ىن<هالا هدهرمخ

 ثنآوهبسب فكي وارمحاصْدتري ىأ (ةدر ىهاولاو موْكلو) زيمل لا ةْخن ىفو رفاكلا نود ةصاخ

 رعنءاذهل #:و ماي ثالث لهم هنا للي ةودترملاكب انسي | ه ىلعو ةدعأ ةلا ىل عرب !ثدنأتلريمضلا
 رباقمىف نذدالو قركيالو يشأ لاب رضب ىدر وا الاقو برضا ل ةاذاوهنعىلاعت هللا ىذر
 ماشلاله ًالاعةيمأىن «,ىلوم ىدمدلا سايعلا ونأ(ل هنيدي ءاولا هله ىور و)نيكرمث لاالو نيمل سما

 مم ىنأن با هللاقي و مرغا ةئامونيعشتو عد راوأس <:ةنس فوتو ةئامو مس ةنسداوهناو مدقتاك
 مدقت دقو رب رح نيد( ىريطلا ج>و) هنعنشي ءاو رلا ىدحا ىف (كلام نع) حصأ لوالاو خسن فاك

 بسلا نود عقن سو هيل عىلاسعت هللا ىل ص همن ىأ (هصقنت نميفهباحتأو ةقينح ىفأن عدل ثم

 اذه (نون سلاقو) هتبوت لوبقودن رملارك> نم مست .امهيقىر كدت رموهف (هيذكوأهنم ئربوأ)
 ناسلىف رجح نبا لاوو بد ءم>ىرك ذراةكىف ىرعملا هلاك ةمحعل |همٌشوك .هلعلل فرصلا نم م عون

 ىنوب :ءلا هع ر نس « راكب نيل الهنب ن ا سح نيس دم> نيديعس ني مال ىلا دمع ني ماله | ع :ىهنازمملا

 ىنألوقو مهريغو بهشأو مساقلان باو بهونبا نم عمسو هبقلهياع بلغ اللا هيقفل اديعسوأ

 ىلءاوعجأو ه رصع لهأ ل وهم ءاما ترمششن اهنا اولا ةقهيق هوقل خه ظةدثد دكا لدأ ض هر ىلعي
 ناغمرىدلوة>اهس ااودهزلاو معرولاو ةغعلا نموريغف عمتجرل لاص هيف عمتجا هناوهمدقتو هلضف

 عسا نين امو نيعب رأةنسىفوت ةئامو ني.سو ىدحاوأ نيّة نس
 :ةأوهو قيدنزرلا نمذواموهو قدنزتردصم(ةقد: راك )اهمكحل (ةدر)هبسىأ(كللذهبسنميف)

 ةيونااك هملظ درع يي 037 م ل

 ناميالا رهظي و رفكلا نط نمىلعو هي:اعمره-ثأوهو ةيب وبرلاوأةرخ "الاب نءوبال نمىلدو

 ةنسنينا نيا وهو سد رنمنولخ

0 

 ناو رك دلو دك :

 ىقنيمدقةملام-ها 7

 (ىه) رهعلاوةمرلا

 رامتعاب هن :أوهبسىأ

 ىأ (ةدر) ىهوهرب-
 ناس يحي سودادنرا

 نمو ةس

 نامثست هنأ نمت ,رملا مم

 لح ل ىنأناف

 لوق لم ىا(ه»
 نيديلولا) هدرهنا ءالوه

 ل ما نما

 ىور و نيعتلو س +

 لوالاو لم ىنأ نبا
 مامالا(كلامن عز عصأ
 ناسا رهغع نوكمو 5

 هل-ثمىك ريطلا ىك>و)

 ةدرهنأابل وهلا لثمىأ

 هيا أو ةقينح ىلأ نع)

 ئذب (هصقنت نميف
 ىلاعت هبا ىلص]هصعني

 (ه-:مئرب وأ وهيلع |[:
 عطقناب هنمأرب- ىأ
 ه_لعهةرمودبد وم

 هلا ةأنملوةىف(هدذك لوعلا إلآ هيب قرقلاواضبأروهشموهوانيد لحتنالنمىلهو لكم قذانالا نيب وهند قرقلاو وأ) مال كلا وهدا_صلا
2 

 رشدلاماوهو حاو رالا سانت ؛نيلئاقلاهيوخألا نم (ةقدنزلى ةهدركلذه. :-نء.:نو:>-لاثو ) اهم 5و (

 ةقدنرلا مسالاو قدرت دقو ةقدانرلا ع. لاو ب رعموهودد ونثاان مىبدنزلا ناد>اض ىقىرهودللاعبت ىكدلاهرك ذحابشالاو

 هم :| رشلار نو نايدالا لطع نم لك ف لدم ا رعملا لاملان اعلا مةقدان رلال وق ةرقنب|لاقو ىهتنا

 تيس فلا قدا ورز تلا ثديلا نا الودع م :الكذلا ىح



 ملهنالورقك ىلا مالسالا نمه_جوزخ ىأ (هريفك_هوهتبامتسا قف الملا عقو) ةقدنزلاك ةقلط مد رةيوكم لوشلاىأ (اًذه ىل وز
 هئييتسأك ) ةقيقح( رغكوأ) ةسايسىأ(دح) هب وندعب ىأ ( هلق لهو) هريغت ىلعدامةعالا مدعل نامت .!القهرعأ ىف ند هل فرعا

 (ىلاعتهّنلاءاشن ا ىناثلا بابلا ىف
 راضمإلاءاملع نيب همد
 نسم (ةىاإ فاسو
 دقو)رابكلا ءاحاص
 ىأ(دحاوري غرك ذ
 رايخالا نسم ريسمك

 هلك ىل-ععاسجالا)

 صعب راشأ ورع 25و

 د2 ويأوهوهب رهاظلا

 نب اىأ (د->أ نيىلو

 ىديزبلا مز نب ديعس

 ىرمهاظلا ىطرسقلا
 تاملصالا (يسراغلا)
 ناس#تو عميس ةرس

 بتداص هئامعد رآو

 تاك هوب رتاتصتلا
 ىمس ورابخالا رداوت
 ناكو سو رسملا طقذم

 ادع راصمت ا.عفاش

 امثك ف:صوا رهاظ

 ىف فال اىلا) ةريثك
 هن ف+ة تملا رقكت

 مدعىل_علوجملعلو
 امفو رعملاو) هدمت

 ه ريقكست نم (هانمدق

 نب د#ملاف) هل-:و
 ءاملعلا عجأنونحس
 راصعالا ءاملك ىأ

 ىلع) راصمالا عيجىق

 ىلسص (ىنلا ماشنا

 لس و «لعىلاعت هللأ

 ةعضص )هل ص#1)

 جو جسم ا بور ل و وب وم بسم ب مج وجم يب ب ب وو 2: 27 يحسم وج جرو لن اا ىلوالا ناكوهقءاك

 ق ايندلاىف(همكحو ) نيرادلا ( هل ملاعتهللاب اذ عب هيلعراحديعولاو رئاك ( ةفطاعب قود نا

 جتحاو) رفك دةفهخسن ىفوهيى و( رفك ) ىةعلاف(هبادعو)ايندلاىف(هرفك ىف شنهو للا )ةمئالا عوج ى أ( ةمالادن)
 لداسا يتعملاو مهاربالت عن عق رلاب(هيقفلادلاخ نب نيسح نب مهاربا

 روهشم طاغوهوةراعكماا نملوالا لح نأ انالد ع _يمعلا ىلههرقك أوهرغك لاةيهرقكب م 41 ا

 ة>ابتسا ىفافالح لع نالو)انرك ذاميؤر وص فالأملا نا ل_صاخلاو اا

 ال] ناخيضاف هلافإك ذ_الا لق هثب ون لمعي هنالدبز لا هنمذ خور هنا ةقينح ىلا دنعةدر هناء وقلانعبو
 || لبةثالليقو هيون لمهن لي ةفنالوةهيفىناشاادنعو نو رهظبامفال_ نوي ةيناطاب مهنال
 | ىلع )ءانب ( و) هنم'وث ىلا ةراسثالا تأ وهل وص” لم اذه سسداو عو رغلا تك ىفهتادأ عملي دقو

 (مأ)دودحنارئاسكهياعءازح مهم ءوءانالا ف ذقن! هنال(دح لة لله) ل:ةىفاضبأ فالا عقو(و)
 نيبن هللاءاش نا نو عبارلا م.ةلا نم(ىناثلا بابا | ىقهنيدنساك )هندريدت راالاقك نال( رفك ) وه

 ىف) مال-الاءاماعنيب (افالخملعنالو)انهنابك رلا ىناةنالوهيقامو ام مدي قرغلا عمال صفت هيفام
 دالبااىأ( رادهالاءاماءنيب ) مل_سوهيل عملنا بص همس لاا اهتاةحتسالر ده هنا ىأ (همدة-امتسا

 نهنيمدقتملا (ءالا فاسو) مهرهغن ءأومظءأاهؤاملعورمدمودادغب وكنب دملاو ةكدك ةميظعلا

 عاسجالا) مهدنعةرثكللا نعةباذكوه(دحاو ريغرك ذددقو نادحا يعس نمو نيعناتلاوةراحصلا

 دواد هذه ىلعموةمهو (هيرهاظلا صعب راشأو) ل: ةلل اق >سهارقاك هدعىأ (هريقكستو هلثق ىلع
 أ اذهىأ(وهو)لي وابريع نمصوص:لاوْث:د_كءارهاظر ذخالاب وح وىر ناكىذلاىرهاظلا

 || ني مز>نياب فورعملا ظذاحلا ارح.تملا ةهالعلا ملاعل !مامالاوه دو( ىسراغلا دج نب ىلعد# وبأ) ضعملا

 ىقهناتكىرهاظ ىطرق ل صالا ىو «أ برافو هذ هنعمللا ىذربرح نين اية سىلابهمسن لصتي و بلاغ
 || ةثامثالثو نينامثو عبرأ ةتسةيطرةبدلو ةمخْضت ا دات ىق هياعت ةةوريبك ىلخناب ىمملادو اد بهذم
 ىففالخلاىلا) ناقيةشجاج لا فيدو مز نيناسل لقوم راثلا ىفةل هغمهقيناصتودةجرتو
 أ ودو رص تسريغنههب قاعتمئثدوأ هناشريغصتب لسو هيلعملاعت هللا ىلص( هيف خت لا ريقكت
 أل هب رهاظلا لاوقايدآد_تعألا مدعىلا ةراشا هيفوهريةكست نم (مانمدق مىفو رعملاو)هياءدودرملوق
 مزح نا هيلا ههذامو زاوحلا مدعس مجلاوالمأ مهوقب لمعلاز وك لهفالهيفو سايقللنيفانلا
 م-4 ةعيلو ملاك مهربغ نمو با رعالا نمريثكل سو هيلعملاعت هلا ىل دهدهعىف كلذ عقومنا هليلد

 | يولقلا فل أتي ناك مالسالا ديف هنال هيلع مويا انلاحساقت,الو رهاظ هءاوجو لسو هيل عىل اعت هللا ىلص
 ةلجأ نماضيأ اذهمنباواس رق هنايب ىبسىذلا(نودحس) مامالا (نيذم لاقو) الف مويلااما حما سن و
 ىوقردقلا ملظءوهومدعتنا 5 ريقلا ييفمناك وهيب أ ىلع هةغتوةدع تاقنصم هلو نيث د اوةيكدلاملا
 "بح ناك هفطعوأ )هل صقتنتملا سو هيا ع ىلاعت هللا ىلد ىنلا متاشنا) ىلع(ءاملعلا عمجأ) ةرظانملا

 ىلاعت هلوقل ( هلهتلاتاذ_عب) هل هلوم.ثأ(هيلعراح) تان" الافرع ىذلا(ديعولاو) همس دنرم ( رثاك )
 ) رقك هباذعو» رغك 3ك وىلهلا) هباحالاة مآ ىأ(ة'الادنعهمكحو )هن الاف ملأ باذع مه

 باذع م-ف4هللالوس ”ر نوذولا نيذلا و ىلا هلوتق نارقلله.ذكستل ورقكا رفك- اان ىذ هرلا نال

 هنكلم_هريغو انثعأهيلعاموههرفك ىف كل كاوباسلارقك نمهدح رمدامو رج نيالاق ماأ
 ىقابو كرتو همالساحدمل_سأنافدأرعاولو ل_:ةرص أن افار وذاب وج وب ادئ_فدتر اك اند مع
 | ىف كٌشنم هلوق عصي فيكو رظنهيففالسلا ل_ةندعب هرفكب همزجىفو ل_قدل < ىف كلذ
 هيقفلاد لام :رب نيس>نيمهارباجتحاو) لماتيلنالوأ يف ف الخلا رك ذ عمرفك هباذ_عوهرفك



 9 ليلو عسل در ع رحل كف 7 ءاعمصتبا ىأ (اذهلتمإلا

 5 ءاول) ع عولرب ىف 00 0 اوال 500 0 ب

 نمزداكزلا ع_ةمهناكلذ بدسو (مكمحا صملسو هيل عىل اعت هللا لص ىغلا ن ءاولن :سدسد ىأ هلوقب ةخن قوةرب و نبالوق لحال

 ةالصلانا تملءامادلاعلا ةوواكزلا نودةالصلاب ىف آانا كلاملاقفةاكزلا عشمىئديلولا نيدلانهيلا ل سرا هنعىلا لها ىضرركب أ

 برضا نا تما )هللا اوابحاص كل ءارتامودلاخ لاق كلذ لوب مكمحاص ناك ةكلام لات ىرخالا نو دددحا و ل ءقدال امك لإ راد

 ةداثةونأو ر-عنهللاد_ءعناكو كلت دعدمد- هولاوكمحاص كرما لذ وألاهكلتاتىفادلاخ لاف مالاكلا ىفالد اتم كقنع

 مع كالاملاقد ةامهملاكهركةهرعأ ىفادلاخأ اكو نير ضاح ىراصتنالا

 ن هلع (هربون نيكالام) هذعىل اعت هللا ىدر(ديلولا ني دلاخ لل :ةي) اذه لثم ىلعة+ -:ىفو (اذهل*هىف

 هيف مثول_بوهيلعىلاعت هللا ىلص ىلا هب ىدد(مكمحاص ملسو هيلعمتلا ىلص ىلا عنود رارعللا

 تر نمر كادر تلا ةاضاوهودنو هللا لور نود كبحا صب هنعهريبعت .عدد هل صمقتت

 هكتاكاذ- - هور وننيكلاموروهظلاهراغىفو هوهفاك_:ةساوهعابت :اوهسوهسيلعىلاعت هللا ىلص

 هالوق مكى نب هموةىفاعا طماد سارعأش اعاج شناكو لو هبل عىلاعث هللا ىل_ص هللا لو سر ىلع ةدافو

 سو هياء ىلا هاهنا لص هدعباهوعت ةم اك ذخأ ىلعو مهيلع سو هيل عىل اعت هللا ىلص هللال وسر

 ةاك زلانودةالصلا قت آانأ ةربون ني كلام هلل ةفاوملط ا د اولا نيدلاخهنعىلاعت هنا ىذر ركب ونأ لسراف

 كلا. حاصدا رتامادلاخلا ةفكلذ لو : مكمحاص ناك قل اق ةقى رخالا نودبامه ا دحا ل_.ةنال للاسف

 ربر كت دلاخهيلعركشي كل دعب هذهأ هللا ةفَكحاصرعأ[ كلذ كلام افك قنع برضب تممهدقل
 نيت مكس عود اراك الة قلو كورا رالا نب رارضرعأ مث هسيلعهذ-غوامدسعب :مك.>اصلوق

 اهممىتلا ة_نيعلاة لم صقلامهتمهو+[ءاثر ىذلاوهو 0 ملعىل اعت هللا ىل_ههلاراغصتسا

 00 معامتجالوطا 3 امو ”مانةرفتام و

 مدقاملاكلام نال -.ةامد ر ىلا ةراشا ىلاعت هلي ا هجر ف دصملاه رك ذاميقوةر وه سم ة* أب ةديصق ىهو

 هأرلء>هل-:ةااواهد وزتيلهلةةثاْمس> همحعاادلاخ نا ىنعبهذهالا ىاتةامدت+ وزأ لاو لل

 هنمارعث هيقىدغسلاة>وألاةةهنعهللا ىذردلا خارج و زتكالذدعب مث رد ةيفنا

 ىد ر ركب ىلا دنع لذهيلعاو ركداالو كلذ لءقىوهابمق هلناكو دك هس ردل هيلعايغب دلاخ ىذق

 بهذموهةىأ ميل عمّرلاوإساقيسد غال تنك امو * كلذ ىفلواتهنالاق هلزعأ هلاولادوهنع ىلاعت هللا

 رفا نا ىارو لاول تل يعل ىو وتس اتش سورس كلا ا

 كَ افاذه لال هل لاقدقوةأكزلا ص رغهراكن أوه. اهاحىأر ا هنعىلاعت هللا ىذردلاخن ك1 ص

 هللا ىلصدلللا لوسرب ىدتة|هنعىلا عت هللا ىذرركب وأو هلق مكح>.هتلاقمداعاو هثني لخ 0 7
 قروك دموعك مهمالسا عمدلاخ مهل :ألةعذج ىنبةصقىف هلثم هل عقوهنال هل عفاهي ةلسوهيلعىلاع

 نوكمشر ةركب ىنأىلاانثعبادلاخاب
 انكي ةمكد ىذلاوه هه

 ناهننا ىزلاهاالدلاخلامتو

 ر زال ران وكلا
 تقل هع برصد

 تناكود>وزىلاكلام

 ىدلتت ىلا ىهدذهدلا#
 كلة هللا لبدلاخ لا

 2 2 عوج رب

 مالسالا ىلءانا كلام لاف
 3 ذارارمضاب دلاخ ل امو

 ةفثاهسأر له>وهقنع

 هنأرمادلاخ ضءقوهردقل

 هىلا نماهارتشا هناليق
 اهنا ل_.قواهجوزتو
 ضدح ثال-ثتدتعا

 نيال لاقو اسهت حجورو
 ارضحاةداتق أو رع

 نياهللاقوامبافحاكنلا
 ركيفأىلا بتاكنرع
 جو رمثواهرمانهم_لعتو

 او اهح وزو ىلافاهب

 لتةدق الل افاطخانلو هنادجراتنك ايلات جراف زن رلاخناركبفالر# لقا معىلاعنهلل ىضرر وركب كذب
 هالواءلاو لز_عاالةياو رىفو نيكرش لا ىلع ىلاءتهثلاهإ_باقيسد غاتذك املاق هلز عافلا لوات ها هل فت نك ام لاق هل ةاف امل سم
 ءار وعلا هنيع ىبتىت>هيلعىبس و روعاناكوةريثك ىلا رعةربوت ني ممتمهو_خأ هاثر دقو لو هيلع ىلاعت هلا ىل_ص هللا لوسر
 0 بنضأ 0 ما ا رق ا 4 ريغ 6 ملم ةدرلا لهأ 00 0 نونو

 لاو 1م 2 رباع ةيث ءاص ريغ ءةءضقلاو ا 1 هرك ذام 0 ملف مالسالا

 لاوثحالإد وجو ماذهبهيقفلا جاجشحا عب هنالو



 نبالاقولا - ا اكاذاامفال_ 2 أ (امل سناك اذا هلة ةبو جو ىف فلثخا نيل # اا نمادحاملعأالجلا امكان أد اسوبأ لاق 9

 قوة ١ ينل | اهل !ايتأ اد كوهوه.قوىأ(طوسملاو)همدعو فارمصن الا( نون دس نأ ب اة؟قكلام نع كلامتغناص ىرصملا ع اهلا

 بانك ىفكلامإ هلاخ(نعفرطم) كلام نع ماعلا نما هلاقامىأ(٠ هاكحو)م رح باك ”كوهود» دش ةريسك ف نواكسف 5م( هيد معلا

 مهدت :ءاذهو(بتث-لو)اد>اوالوقادح أ( لاقنيململانمملسوهياعىلاعت ما هللا لص هلا سس نمسدي> نبأ

 ال1 1 ال هاج 1 1 .٠ تظل. .- لك 101971001905717 3 0 كانا تتاكد كتم تسعه طش 171 طم كتل 0 ك2 .٠ كم دع

 وبألاقو )ل واتلل جاتك ركسنمرمأأ منالءددصر نا! ةصقتلاهذهىف ليادالمنا ليقام طق ةريسلا 1 2 و
 01 07 رو سن نسدلا ل يةوتسنن ةلوب اطل ني هاربا نيه نيذيجو م( اطل ناميلس ||| 060 0.

 هه ا هلليل>ماماوهوتئامالث ونين امو نامةنس ونام وى وهوه :ءىلاعت هللا ىذر رعوخأ

 امئاو (ام-اسهناك اذاه-:ةبوجو فى اتخانيماسملا نمادحا معأال)» ريغو نكاملاءمك هليل
 دقورظ:ن وَ ذمالهناو عاسجالا ل < هنافب ولا مدعبديقمهنا ل يقدقومدقت كرف 4 ااىف ىنالثلا

 هجركلاممامالا باص ىرصملا ن+رل اذ ع مامالا ( مسالا نبا لاقو) هن عنا وحلا هنم لعب 1مل انما

 مدقت(ةيدحعلاو ُُط ولاول ام 1 رةهمج رت مدقق: ىذلا( ن نونحتنب)د# (ب دك ىفكلام نغ) ىلاعتمتلا

 | ام مامالات انا غو( فرط ءنبا) هتلادبع(هاكحو)امهنايب وبتكلا لجأ ن مامهنا
 نمّل_توه_لعىلا عن هللا بص ىدذلا سس نم اضن أ هنأيب مدقتىذلا(بتب> نباباتك ىف) هج رت رق

1 

 هناف)هرقتحا ىأ (هصقنت

 اند هلسلوىأ (لد-# هب

 ىأ (ةمالادنعهمكحو)

 ةيكلاملا ع نمةمئالاةعاجنا

 (قيدنزلاك لثلا)
 3 ةبادةسالاريغ ع نممهدغ مك

 تاك معلاهما مدت( ةيدتعلا ىف مساقلانبالاقو )هب وتل -.ةتالو( سندي لو)ادح (لةةنيمل ملا ) هالاعت هلا ضرغدقو)
 ند سادنالاةءأ 2 ءاد>اهيقعلا ىطر لا ىومالا هش مدع بزب , رعلا دبع: دع ندم توستم ىأ(هربو هريقوت )ام ةياع

 ةدسسن همل ” ثوم مذلار ومالا ن مهرب هيقامر كد لدا [رااو هبت ىلع ف وطعم (همتشوأ هبس لاقاك) انيدله-.ةعاط

 نيذدارتملا اا هوو ا راهقاراء> هنوك- ؟رعالا م هتاذ ىف سو هيل عىل عن هللا ىلص هب قمل الام هلو ودهللاباونموتل ىلاعت

 قلك لذاو اص: هلسسنىأ(هصقنتوأ هباعوأ )انه م" ل ىهوأرماكرخ الانعام هذحا فاطقب ىو هو رقوثو هورز»و

 000 10 21 (ةمالاز نعم كس وإلا دع( قست هانز ماك ل قداوأهنم ل عأ ريغ ءاوقك امن رع نينامثع ن هءعط وسلا

 لك ىلع (هللا ضرفدقو)مدقناكى.دنزلا لدي اك ىأ( قيدنزلاك)ددرتالبابوج و( لمعلا )نيمل ملا تامفاكلارسكب (ةناك
 3 :امونينا-ع 22و تس هش

 نيدد سب كلامءافو دعب
 هللا ىل-ص ىلا مد ْنم
 نمرل_دوهسو 08 0
 اك ذىأ(لل ةنيما لا

 ىأ (ايح بل صوأ)

 ناىلا كرتوأ ن_عطو
 (بالي و) انيمريص#
 ىلع هتبوتلبقتلو ىأ
 بهذا نم همهدنعوهأم

 هبلص ري مامالاو)

 بترال ىأ(هلئقوأ ايد
 هب اور نهو) همكح َ

 حتما جي بل _-_ حجج 0 (بعصملا ىنأ
 باأ) ىلاسلاالاةئدلا تتكللاباحصأهنعو» ريغواكلام عمس اهلاعوةئيدملا ىذاةقوعلا ىرهزلاوهونيعلا مانو
 ها عاملاع هنا كدت اوس هريس نم لو وع اكلاما ةعمس)ا او كالامشخأ نب ١ وهون وكس حش (سوأ ىلأن او) ةطس اولا هنأق

 نم يتءسام ينال ةَعلط هدنأو هرلاهذ هذبانتناولّدءلاهد> نال (بائدسالو ارفاكوأ ناك اماسم ل ةهصقن» وأ هباعوأهمتش .دأ مو

 ةحسنىف (مانربخأىأ(انا)ز اولا نبامهارب رباني ,ائأ(د# باك ىفو)ةديقمنيمل لاءناك ثيحتاماو وأ رأا

 ص رثام اان نذهةمأ ىلع بحا ولاهقدةراع درب ٠( ربو 9 مس وهيلعهللا لص هميظعتىأ (هري رخو ةون) كا

 فو( طوسملاقو)ه- دهون له: الو هل -- ةسداةند: زناكةدورضلابئءدلان مملعاةهياع ىلاعت هليا

 ءارعونأو هو ثدنانءاهو فاأ امهمدب نيثوثوفا 4 دكار كب ( ةنانك نب نام ءنع)هطو انة

 نيدن:كلامد_هنةءامو نناعو تسقنس ف وترهتشول طوس همس بانك 6 امام نملحر

 ل نيمللانم لو هيلعىلاعت هللا لص ىذلا عش تن )كلام ن عةاورلادح او هو نينسو ثالث لدقو

 امحهملصؤ ري مامالاو هب ول 0 أو) هلارع ريهشات توعَناولا عل .>باصوأ

 ىلأنءادجأ وهو لوعغملا مساةنز رب تهدم وكلام نع( تعصملا لأ هبا ودق 3و)هقنعب رض( هل وأ

 نيذثا نس ىقوتهريغو كلام ن عىورثدحما ةةثل ااهملاعو ةنيدملا ىذات ىثوعلا ىرهزلا بءصموبأ ر 5

 تأ نبا سد وأ ىأن باهللادبءنب يع مسا( س٠ : وأى أن باو نارمملا ىفةجرت "هلو ني-.ةامونيعب راو
 هياعوأ همتشوأ ) ناك عون ىاب( لسوهيلعهللا ىلص هللا لور بسن ملوي اككلامانعوس) مدقت اك كلام

 دحهنآل (باتتساالو ارذاكوأ) لئاقلا( 0 0 تكس هلام ص قث ةمسنب ؛ (هصقش وأ

 لش الوهن ون للة 25همالساهّدن و دوتاناذارق ءاكلااما مدي بات الو هل وذ لي قه لمعي 9 :لاطقسال

 هيقاف ىلاي_سوفاسدقامم_هرفغياو جنينا اورقك نيذلل لةىلاعتلاق و هلبقامست مالس.الانال
 انريخأ) نيروهكملا كه مزاوملانيابفو رسعملا ميهاربانب (د-عباتك ىفو)



 لاق(تاثسملو ل'ةرفاكوأ لم نمننيدنلا نمهريغوأ مل_بوهيلعملاءئهّلا لص ىلا بسنه لاق) كلامىأ (هناكلامباحصأ)
 جاتءفمال_ىلاو ةالصلا هياعهنذا,ةعاج لة ةذهلو سوهّللاىذ آدقهنانفرشالا نب سه كلا|ةعقو نمثددح ةداهشب ىحدلا
 باوضلابلعأىلاعتهّللاو ىفرحتاال ىىذلاىف مالاكلا ناب اوحما لعلو ىبتناثيدحلا اذه نعباو لا ىلا هبسد رقاكلا لتقياللاف نم

 2غ حقب # غبصألاقو * باناذا هني ون لمعت لهنا ىلع هلالد ه يق سدل هنأىلع

 ءايدئالا نمهريغوأ ل_سوهيلعىلاعت هللا لص ىنلاتش نمل اقهنا) ىلاعت هللامهجر( كلام باحصأ)
 مامالا ة بطرق ىئغم ىلاسملا ىدلدنالا ئاطلا جهلا نبا( غسبصأ لاهوت نت سلو لق رفاك وأ لسه نم
 ىأ(كلذرسأ) هلوقبهندبأك (لاح لك ىلع لقي ) مدقت كةئامالثو نيعسنو عبس ة نس ىفوت فورعملا
 صالخانةنثاكىهله(فرغتالهثب وننالباتثس الو )هب روج و(هرهظاوأ) سانلا ضعب نعغمافخا
 نءىو رقد ىرصملا يقفل نيعأ نبا نيح تشب ( كلا نيهناد_:علاقو) للا فوة يت: ىهوأ
 ملمنمملسوهيلعىلاعت هللا لص ىنلا تس نم) نيةئاموةرشععد رأةنس قونامهرمغو ثيالاوكلام
 (كلام ن عته_ثأ نّءهل-؛ه) رب رحنيد_كتر وهلا مامالا(ىريطلا جحو بنمو لد رثاكوأ
 ىردملا ىرماعلا ىسدعلاو ربعونأ هاربا نيو ادني 0 زعاادبعوهاذ هتهشأو ىل اعن هليا هجر

 عدرأةنسىوتةقثوهو امهريغو ُث ءللاوك لامن ءئور هبقل ته_ثأو نيكسم ههسا لق هيقفلا
 نس ذ#ونأوهتهو نباوىلاعت هللا هجر(كلام ن غبهونبا ىورو)ةنسن وسو عسرأهررعونيئئامو

 تلطو نب ريثك نءونينايقسلاو ثيللاو كلام نع ىور مالعالادحأ ىرصملا ىرهقلا ل منيت هو
 ىت>هري_غاهغل سل ةبترعثي دا ظقح ةرثكوةدانعلاودهْرْلا نمناكو هتدب ىف عطقناو ىتخامءاضقلل

 دلوو نابع ىف ةثامون يع تو عه ةنس فول لج ةريثك ىف ناضت هلو ثيدح ف لأ نينا هثيدح غلب ْ
 هنلاىلص(ىبنلارزّئوزب وإ_ىوهيلغىلاعتهللا ىل_صئننلاءادرنالاةنم)ةئامو نب رمثعو سن ةنس
 2 لتقل هءار زالا وه-طيةنثد_صقىأ(هءيغهدارأ)نافو هرعم سن دإأو مس ولا( خشو) مشو هيلع ىلاعت

 سدد هدوم أهمد و هيلع هللا ىل_صهنباصعتدأرمهضع لافاك لدي ملكلذد_ص ة«1ناذ

 قام-نم ملعت دارملاو هدد زوهسارلب مل وهيلعىلاعتهللا ىل_صهتالاممدعكإذي ل ربهنالد رعلا

 ليجهيذتري ءادرلكف « هضرغمؤالانمسنديلءرملاذا ليقاكمالكلا
 ىلاعت هللا ىل_صهنا لاو نهيقرصعلا ءاملع ضعن ىتذأ اذإ و ماوعلاد_:ءهتباورو هلممرك ذىجمشال هناالا
 نوكنالهابدذأ لك اذكو لثامشلا فىو هنأ عمت اب زبايث هنأيث ناك ىى--ن هدد نأك ملسو هيلع

 هلّدن ذآهناعمتلفالا فنوضئاخا رقكي ملاذإو_سوهيلعىلا_عتهنناىل_ص هل ةيذالا ام دضقاذاالا ار فك
 نبا لاق هليصفتىت ايسو لوم لا ف ينلا ىف ىسلاه بحر صان آر تلا صنب ل-سو هيل عىل اعت هللا ىلص
 هعضاوت ن ءرامخالا د_صقوأ كلذ قاطأولهناهنم1 هن وف :صملا مالك هتايسدعب ىمثيفارحد |
 سدأ هنالقالطالا د_:ءلممسدعو عضا ودلاةداراقرهاظوهو رف كيال بو هيلع ىلا_عت هللا لص

 اوءلتتاواصق:مهوامهركذل غلب ارب زعتلارزعهنارهاظذرفكلا مدع اناقاذاو صقنلا فا رص
 هلاراقت>|كلذلاقواهنارهظد ىذلاو رفظلا لي وط ملسوهيلءىلاعت هللا ىل_صوبنلا ناك لاتولام مؤ
 رد زعمل أ رزعل ليالقالاو ,رغك هيلا صقنلا ةمسذ 4ع>ىلع وأ ه.ءازهتساوأ مس و هياعىلاعت هللا ىلسص

 عاسجالا مالكلا مد: (ءاملعلا م )ةيكلاسلا ىنعي (انئاملع صعب لاقو) اخلمىهتناديدشلا

 ةمح ةمدرخآو ةدحوملاو:ةزمحلا

 هيقفلاجرغلانءاوهو
 نمىأ (لتشب) ئرصملا
 لاح لك ىلع) أيد 32

 ءافخا ىأ (كلذ رسأ
 وأ)ةتةئااسيلعشت و

 الو) هرار-ةأ (هرهظأ

 ضرغنال ىأ (تائئست
 لتقتالذا ةنوثلا هيلع

 هتبوتنالإلا ثدلا ىفهتوُت
 انطاباوتدج ىأ(فرعنال
 ساو رهاظاا كانا هيفو

 قاكرئامضلا.لءأىلاعت
 رحاسقلاو رئاكلا د

 نب هللاد_بع لاهو
 ةيكلاملاهيقذ( م لاذع

 كلام نع ىورب رمصك

 هعرز وبأ هقثو ثيللاو
 هللا ىلص ىلا سس نم)

 مبسم نم لسوهيلع ىلاعت

 ايمذولو ىأ ( رثاك وأ
 لول -:ة)فال_خهيثو

 قيدنزلاك ىأ (تككسا
 ىريطلا ىك>و]مهدنع

 ناىأ (سهشأ ن ءهلكم

 نءلىك محمل اري زعل دمع

 بوذا بحاص(كلام

 وهو(بهونباكورو)
 نع) ىردملاهللاد_هع

 نم) مامالاوهو (كلام

 هللاىبصىذلاءادرنالاق
 2 الا ااا 2222222 2222727222 يري يي مي ل

 هللا لص( ىنلارز ناإءادرنالدب ىأ (ىوربو)هراشأو هئاضءاومراعشوهراثدرئاسوهرازا كحاذكو الم ىأ ( سوهيلع ىل اعن

 (هييعهدارأ) اسندىأر كف حدفب اخسو ناك ىأ(خسو) ب يلا فارطاهيدشبامءارلا دب دشتو ىارلارسكب وهو لسوهيلعىلاعت

 تايزب ودهن و: ناكىد عاذقلا رثكي ناك ماللاو ةالصلاهيلعهنا لئامشلا فت دثذا هرمأ سفن ىف عقاولا نايبال هنعطو هصقنىأ

 لاقو) ةقوظلاد_ض ىهو ةذولا ل_صالا ىفءامسدلاو هقرغوأ هر غش ةمو تدب ةخطامىأءامسدهباصءهيل هو سانلا بطخهناو

 ءاملعلا قتال 2 ناءقد ناكت ةياكلا-لا هاولعدا رملا لعل(ءاملعلا عمجا) ةيكلاملاىأ (انااملع صعد



 ريغنمىأ(ةءاثثساالب لقي هنا) هةحىف (هوركملانمئشد وأ ) هو#وباذعلاوأك الهلا ىأ (ليولابءأ« دنالان هى .:ىلءامدن هىلع)

عملاو هوو مولارسكب(ىسباقلانسكاو 1 ةأو) او الات اهتلاالوةيوت 1 ءااطم
 ىالاؤلاتنه.ف )ظ احلا ىورقلاىرفا

 (هتناهتسا روهلنا لتقل ةلايبلاط ىلأ مد ه:]هلحوملا» احنابةخسن قو مملادن دشو م | 0 ؛لأ كاهناىأ )لا كاهن تو كد لع لاعت هللا ىلص

 مور" هلك كلب هراقحتساو
 كلدحو دقىأىو"اف
 نيغصولا نيب عما لعلو
 لالا تاون اطم

 كي اهوممدحاو لكفالاو
 لا ةلامحاص ريق

 ناني و أ ىذأو)

 لد :)ىاورقلاىأ (ديز

 اعجىأ(اموت عمسل جر
 ىننلاةقصن وركادسي)

 سو هيأ ءىل اعن هللا ىلص

 هجولا عمق لبر مهيرمذا
 ىذلاىأ (لاةئةيحالاو
 هل_ةقبديز ىلأن يا ىتذأ

 نوذر نوديرت)
 نانودد رثأ ىأ (هتفص

 ىلا ةفضاوفرعت
 سو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ةفص)هةةصىأ(ىه)

 ةخ 1 قو(راملا اذه
 راملا اذوةة-صىقىه

 ىقهتفلخىأ (هقلخىف)
 ىأ (لاقهتيحلو )همعلط

 لل_,ةنالو) دب زىلأ نبا
 دقو)بانناوىأ (هنبوت
 ُناف (هللا هعأ بذك

 نسحابةفورعمهلئامش

 لامكدااهءاهنو لا#لاو

 ىف لادتءالا ةباغو
 (جرذ سدلو)لاوحالا
 ىنأ نيد لاوو ناميالا ملس !ةنم)ناتوملابلثاقلا اذ مالا ىأ

 اهنثي لدعم [لاعتلاتدقو كلذك مالا شفت قو هخالاو كلان هلا 2 امش

 كي ا ل

 اهائعمو امىعاب ةماك ىهفوهلالت و ملاقذ(لو لد ولان ايدنالا نم ىنىلءاعدن مناىلع) ةلك_سلا هذه

 قش وسائلاههر 9 ءاسم(هو ركام مدد )هيلغاسد(وأ)ةقشماو تاذعلاو ةينصملاوءالب ءااوأ الملا

 نم هن واتفق ىمثيفارححنءالاقو لع# ”الو#4د هلم ؛ ونباطتالىأ(هناثث 21 هكسازلا لل 2 ,هنأ)م -ماع

 |رهاظهنانشدجأو ةضورلاقهدقر ظذورقك هنرمضةانز نه نا -سو4م ءاعىلا عد هللا ىل_صدصتا ص+

 ىلعن حلا وبأ( ىسداقلا ىتآو) كلذك ءايدن ”الا نمهريد-غناه:مذخو فار 21 ناك ف اقحتسالا

 تحاضصتباعلاد_هازلاربرضلا كلامك - هدو تنَدَ < اخغ.ثىفاو ريقلا ىرقاءلا فل نيد- نيا

 ىنلاقلاقنمينإ هن ءامعد : رأو ثالث نسق وتريظنلا مدعلو_صالاوهةغلا ف ايلاف اصتلا

 لسو هيلع هللا ص هنالكلذو مالوف ل[ لبق يملادب دو ةل مهملا» ءاحا عتب (لاسا لهو هياع هللا ىلص

 ىورامك لمح ملوأ عاتملاب رلاقهلوكدارأ ن مهيقل اذا هسقنب هل -+- قو. دان م امش ىرتشا اذا نأك

 نمهيفال(ل_هةلار)ب تالطا اد معودج وهيبأتومد_هندابر هنال(بااط ىلأ م ١ ثيدحلاب تك

 انمهدذمنارهاظلاو رجتح نب الاقى اك هملعةم رثمأي ءهللذ هلئاقد- كقو ريقدتلاو كاعد تالا

 ام.ةكلذىفا< مص نكيمل طقف بلاط ىلأ يدي و ذناقع ارزالا ىلع ةلالدلا ن مهبرامعقاعأ كلذ اال

 نيدعوأ) خيشلا (ىذأو )نيظفالا نيب م-<ولاك ناك ءارزالا لع دي قايسلا ناك نامتنر رهظ»
 نهفس هلال >رو ت رغم اىكلامسهذمةسائرهيلات متنا ىذلاىلا-1ا ىفاو معلا هلباد- ع 6 زخأ

 ىتءايثدلا ونيدلا ةسائر اح هنا هّقح ىفىلاعتهللا- رف :_ضاالافوهنع نود الا رثك و راطقألا

 اموقعمس ل -ج زل-ةةب)ةثامالثو نيناعو عسا ةغ-سناسع- تام ءذق قوت د رعضالا كلام ىمس

 (01١1| نو مدلل ىل ص ىنلاةقص) ضل مه ظن زك ل لل + ونون د>2 ىأ (نوركاذتي

 0 ع يخل وهج لا عيضضلدرإ) 4 ”د6لاحف ىأ (مويلعرعذا) هيلع مالكم !ارمىتاا ع رشلا

 هللا ىلص ( ه* 2 -ضْنود ةرعن نود رث) ن نوب 1 ؛نيذلاةعا#اءالوفىأ( مه لاةف) هذ سحةسم همي شه

 ةثيه(و)نوك نق حدب (هقاد راما | ذهةة_ص) لدم (ىىه) لاق م اوت ةساتو ايوب ءاع

 نبالاقهمرح مظع وهرفكلا (هنب د وال هالو اق) ررشن اك 4 هلدحر .ةمسمرالا كلذ ه2 هن :اكو (هللي 2

 هعدح و ةودازخأو (هللاهنعل )هذ هودلا اعمق لح راااذه(بذك دقو)كلذب ضاقانهذمو رد>

 لاقو )ناسجالاو لق_ءااصد_ علب ؛(ناسوالا مل_سسلةنم )نوعا 1١1ذ-ههلاقام (جر_<سو)

 | ع اص) هداني ةو رعملاةيكلاملاع 1 اء٠ نموه (ناميل_سىنأ نيد-_جأ

 هللا ىل_صهنال( ل_ةةيدو_سا) هندي ره اظوه- -+>ح هنولناك (مل-سو هيلعىلا عت هللاىبصىنلانا

 بذك دقلئاقل ااذ_يةراك ى_الةق_صده_جولا ضاسسنو 2 مناك متو هيلعملاعت

 دوسو هللاهذعل رمد ة>تلاب راع_ثاه-قاع هس ع هلع ىلا هت هللا ىلص هعصوو ىرتقاو

 دصق هنأ هوالعو ءاهفقلا هب حرصا اذ-هو هوحو دوو هو حو صيد مول 4-4>و

 9292922-25 --لف904ةييجحجي2ي272لخ”4#+؟ ا0ا0ا6اا61606'11|]|]|]|1|1 0 000م1

 بذكلا

 ةضق نم عي ا اك ضيبأ ناك مال ا|وةالصأا هم ءاعهنال( لقي دو ءاراسوعي ءاعهشا لص ىألانالاقنهنو: حسي تح ص نامءلس

 ادصةماحملم ضب أن اك ليفطل |ىنأ ن نءىذهرتلاو-مةباور فوهذعىلا«ت هلا ىذرةربر هلأ نعل اذ ا ل

 سنأ نعم تمةناو رقو اه>: 0 انلا ن>أ ناكءارعلا نءن. خي ثلاهباور قر ةرمعاب ر ةمهضابب ناك ىلع ن ءى-يبلاهءاورىقو

 هراقحمسإود مق ر د وم مايالهاح أك اذإهذكل اعلا |ذهريفكت نك لو اذهنوالارهزأ ناك



 (اسيبفا مالك كفوا كو اذك شل لو رسل ل مفلاٌثهَلا لودر ؤحوالإ هلأ سلا درىتأ(هل ل ي؟لج دف نا ياس |نباىأ(لاقو)
 52 ءالكن ره) حا قأام الك ءأآ(دشأل اقف هللال وسر ىق>ىقهللاود عاب وهناس) هياعاراكسنا( هلل كاع رص ود نات 5 ءالىأ

 هيوغللاةدار الابذ- فرغلاةلاسزالالا وان قالا ىلع اظلاقو ىلا لا (برقعلاهّللالو تربت در[ انا لاق مثلوالا

 0 (هلاسىذالن اميل سىلأن بالا ف)ةيءرشلادعاو هلا دنع دودرعوهو
 22227727 22272727277ي2727727ي2777ب77ب7ب7ب77ب77ببب ل١

 || لجدف لد دز لاضيأن ام ل 0 راع هربا لص نك للادولاكوهئاناغختسا بذكلا

 هر دنةلالح وكم همظع ."ىأ(هقلال و هز ق>و) )هلام ادر(ال)» هولا :لةعاس شب ماك دقو (هلليق

 ىلعءاحاسءاوايعرشأ هع سنأل ق ١ ةاأطعءتسالاو وه.دكؤ لا نيميلا اذهل ءمو هل بقال دكؤم نةوهو هللا دنع

 هاوس لهذ)ركذامدعب تاخر( 23١ هلهح والانههنع ث>ءاافتطاختلا فرع

 هلوةبد كذاك هناح_متسالدكرت سود .لعدتلا ىلصدهلل' لوبن عطر لا مورا (اذكو اذك
 هريعددأ هزلأو دع هل - هب (قاود ءايلو# ام هلل اهلاراكت "ا هركذقيانال(ا- .قامالك ركذو)

 ىذلا(لوالاهمالأك ن نمدشأ) هحقىف زامالاك همالأك ركن[ ناىأ( هللاسف) سوهءاعمللا ىلص هلوسر

 تاق صب هتغصوىذلا(هللالودس)ىلو#ب :(تدرأاما)هلوثإ دحسيمعلا مالك هجوب ( لاو مث ) هنم قبس

 اذهو قعاوصلا ل سرب و ىلاءت هلوة ىفاكاهةاسواها_سرأىذلا جههننانآلا ىعضلاز اهوكزلا :

 هدارعهناهواعدأو هلئاق نمل قيال هنكسل ةرباكم هراكن اوهانعم فكشالا_ثاذهو لاسرالاى همةقيقح

 ملاذلف د لامورهغ رطخمالو مال_لاوتالصلا مييلعءايدنالالا هندارتال ومالك قراصمتلالو نوال

 (هلاسىذلل نام اس ىلأن بالا _قف) كل ذى الان بهذ هولا أ هللا هجر رج> نبا لاق هلي وأ لهي
 فوطعم(كاكب رشانأو) هقحت امد 12 د هت! نادل رمأ (هيلعدهشأ) هنعايتفتسم

 تديحلاو)ةكرع 0 باوثو ه5 ىقدب رب مظعرس أ كلف لقا ذافهريد ةردقم ىلع

 عانوا هآو فو نأ 4 اسىنأنيالوةلاهجو. مهن قو اصدم حنى وش (عسيبرلا نيا

 0 ع وهولوالا ومضم تالم هع( ارم ظفل ف)ه- لعل داموهرهاظ نع اظقللا فرصن ( ل هواثلا

 تنألاقولاك ل-.ة.الدرداظ نع ظفللا ف :رصو دعبلا هيام عبل( لقي ءال) لي واتلافهنم غلب أو ع رص
 نءره-ةحتولاذتباىأ (نابتما هنال)اناب ذهدعت ودل ل ١ ؛الهطوب رعربغ لول تدرأ ل اقو قااط

 فورعملا هلوأل مو هك ريض فاك _سوةياعىل اعت هللأ ىل_صهللا لوس أ ريقكت هيف ىأ ةلذلا ىهوةنهم لا

 هرخآ قلم -همءارو ب ل وسرأر زعمرغ) هل؟ اهىأ(وهو)
 ارد هو هد (همدقحأبا) اذه مدس ( سج وذ) دان , مدل )هل ]رق ةومالو) مظعمرع ريغ ىأ ةمحعموأ

 (راسثعىف)ةيكبلا لاءاهةفنم (ياتع ني هللاد_بءوأ ىذأو) < ذم عمسا الو وانو هل-مةبوجول

 ىذرال مل هنا هل لاقو ع :ةماف سكملا هنمببلط ( جر لاق) ساكملاوهورمدعل اذخان نموهو دي دشن:
 ىدك مال ممللا نادلادبدش اوةزملاحتقب (دأ) ساكملا هلل اقف لسوهيل «ىلا عنها ىف صدتلا لو رد

 ينلرفص وكل ملغ ندهوىن# (سو «اعيلاعت هللا ىلص نأ ا!كاكشا او) ك:مباطامطغا

 ىتفأ اذلف ن”الا ادو- ومام>ناكولهعقد ىلع هلردق اللون هنأ أك ةعز زرملا و سو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 هللا لص ىذ ال لو كش هللا سك-لادخاب ررمص*» لان اكو ةءاكشلا نمرعأك او لّتقلا بو جو هيف

 نود :ىرخأ ىو فو هذ 5نآع ءنبالث الانا للتو لج رلاكلذلراشعلا ىأ (لاقو) سو هيلعيلا عت

 تدثاىأ(هد اعدهشا): أملا نءاىأ

 (ككير ءانأو) هيدارعالا

 هع 0 7 قىأ

 3 نس ان“ (ديرب)

 ىف)هل ةكراشهناميلس

 رحأو (كلذباوثو هلك

 0 امىلع تبدل :أم

 (حيبرانببيبحلال)
 اسدم> نب ىك<نباىأ

 هءاعدانال) ىو را

 هلوأ من (حارض
 حرص ة-ءلابمرمسكت 55د

 تَمَح عع و باحعك

 را ملا ا لع

 دل ال

 ةدر ىوعدنوكيف
 ةمال_ءئع ةكلاخ

 ءواعداىأ (لةيال)

 6 ( ناسهتما هنال) [[-

 0 0 ىلاعي

 اذ_ه 0 أ

 اود لالا
 ءارأ القى اًرلارعسكب

 لوسرل) ل_حبمريغىأ
 ه.لعىلاعت هللا ىلصدللا

 الوىأ (هلرق وءالو وملسو
 ري غثيحهنأد أمظعم

 هور زعتو هلوسر و هللاباو : «ال ىلاعت لاودقو هريقون ىف هريصق:ل (همدةحابا تيجوف)هناومى>ةسااناويح هيدارأو هب صاخلا هفصو
 لاذ , لشنو ةرمه ع مشب (دالجرللاق) سانلا لن ف رماكمىأ(ر 5 3 قوعلادب دمتي ,(باتعْنيهّسادبعوبأ ىأو )هو رقونو

 هيلعىلاعتهللا لص ىذلاىلا) ىوك-ثلار يظأوىأرع 592 :وفاكسلام د ؛ (كشاوسكملا] طعاى أ هيداتلا نمرعأ هر وسامة مم

 ّلاقو ل_>رلار رض سكاادخأ ىف لج رلا كلذ ىلعراح راشعلا تاكو كلذ ىفعهعالطاب ىلابأامىفا ىعملاو كتمت ذأ ىفاب(ىلسسو

 كيذدعباضيأراشعلا ىأ(لاقر) لاقام هللة سو هيلعىلاعت هللا ىلصىننلا ىلا و ل



 (لسوديلع ىلاعت هاى يبالالأتو) اذأ ىنلاىأ (ل هج -هق) لاا ضع( باهجوأ) لااا ثءاطىأ(تاادد)
 3 ._.يهاشع نيكلامن ,عىورهناهدبو ؛ وا ١وهلؤ>لاك نه4:عردص ىذلا مد كلل هل 6 ؛ىأ ىذايقلعم»(لمقلاب) لع !ملامهللا نمىأ

 نام ماع سلاغلا نال ولةقافاراشعمت قهلاذالوقب مسومب ءاعىلاعت نك هللا بص هللا لوسر تءمسلاو

 عيجلءنالرومالا ضعن ىنلا(لهجدةت) هنعلثسأ ارمأانا(تلهج وأ) اعز ركع مضب(تلاسنا) لاق يا مر َ ١ مل 6 2

 (لتقلاب) اضنأ اذهىف ىذا( ملموميلعملا عت هللا ىلك ىو هلا هماعب ا اوهاسكا ر ومالا ف 7
 ءاهقذىفأو) ميدلت

 ١ اء لادانساو هيد ؛ وهشب هب وسن إ_سوءيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرب فاقخ#تالا نمهيقاسأ مللت (سادنالا

 لادلاحمو 5و اهمسشو

 نبال تهب اللا مضو
 (ىلطيلطلا هعمل مئاح
 نيءامهملانيث اطلا م

 ةسحللا 0
 ةيناثلا ماللا رسكو
 ةيسئسل | ءأب اهدعد

 اعل ع حدف .(هبلص 5

 عد-ج ىلع هلعع ىأ

 دهشاع)ه ءايدم عَ

 لوهخاةغي_ه (هيلع
 هفاهحم<_سا 0-0

 هللا ىل لص ىنلا ىف ى-

 ) مل_ و هياع لا

 هلوق هر سقت : لعاو

 ءانثأ هانا هتيمتو)

 ٌّق ىأ ( هير انم

 مل-عىف هدا لالخ

 ه-ةةداعم 9 مالكل ١

 هلاراسقتحا (مسشيلا)
 6 دكه 0 هلا

 ىلأ ىأ ني دعما

 نافىل-ءجوز ةم-طاق
 ةله-هم لأدب هرد_ىدم

 هّللامرك ىلع ب َّتَعل

 وضفو ه-4>و ىلا

 كلذ لبق ىلعمسا ناكو هاصأ قدس الا مب 5

 نمد أكذب ضاقانمهذمو رجح بالاك هيلاانرشأأ5نامالكوأد >او مالك هلبقام عما ذهق هلله او

 طنأرقك هالامملا مدعدصبلوهيلعىلاعتهللاىلص ىلا ىلا كشاودأ اود نار عظر ىذلا لب

 رابك نماهبناكب رغملابض رألءرماك ماللا ذو ةلء-هملالادلاوةز وهلا حت - هب( سادنالاءاهقن ىذأو)
 متاحنبالاتقب) ةيرعم يهو مالكها لا لو.خدفو ىراصنل اديب نال وهو ىدختالام ءاملعا |

 هتج رثىلع ف قأ ل سادنالا لهأ نمل ج روهو«.فرحبتلاوهةفلابهماع عدي ناك ىذلا ىأ (هقفتملا
 ا و مالودر وسكمةلمهمءاطوةنك اسك. ”كقةانم لبق مال عتود ملا ءاطل امضي (ىلطيلطلا)

 امهشت لاقي لذ رم ؛ وأتوعيناىلا عفت رم عذج ىلع (هيلصو) سادنالاب ر وهشمةنيدم ىهوةلطيلطا

 ىأ(ىنلا ىحيمفافختسا نههيهيلع) لوهخم اءانسب ؛(دهشاع) هل ةمىلعةءار لا نمةماعللاغب وقود

 هتيمستو)هتمأن مدحأ لك ىلءهل ,اث قحوهىذلاهردقةعؤرب ىأهريقحتب ر عشا ماكي هماكت

 مشب هنا هلوق ىأ (متيلاب), مس وعيلعىلاعت هللا ىلص ب .لا(هيرظانمءانت [)نوءلملا كلذ ةيهست ىأ (هايا

 مناف ارقك ناكريقحة بارع «ىءساذا اذهل ئثموءارزاو هءافافخ* تاةرقكلا هلوق ناك بااطىأ

 ةدربلا فىلاعت هللا هجر ىريصوبالا لوق ىفاكزاح هر عشب

 ماا ىف تيدا اوةيلهاجما ىف 03 هرجعمى الامل علا لاق

 مهضعبل ل يقو بأالو هلمأالامريطلا نمو هلمأ الامن اوي ا ن وهل الرس داو دا الان مُت 2 داو

 القول رح !ةمكحتو ةنمهيلع قول *نوكي الثا لاقنا ميش :لوهسياعهلاعت هلال ناكإ

 هيقام عماميش وهيل ءىلاعت هللا لص برت دقو سقنلا| هر عو بدالا مدعهناش نم مسد َ دانالثدبلا

 كر .دأ ٠012| لاعنهقال ضلاقان ورشا نمنح اهبلا ل صبال تاس قخلا رهو تاق" الإ

 ةعبسس نبا لبقو نير هت نيا لد قو حصالا ىلع لجو هودوبأ تام هنارعو ىفاعمسلا هاو رايك ب دان نس>اف
 1 حدمتسبللاقوهو هد-جدعب بلاط ىلأ هع ةلاغك ىف ناك ارهش نب رم ءو هد تاكل .ةوةيناسمل.ق و

 هلك وانو هلهحوال هن" 2ن اهماغانلا ىلع ناك هنا ل قاك ىوافاميث كلدعملا لجو زءهلوقىفاك

 ل0 0 اي>نكخو) هلدارعس.او تملا ىفانساله يلا ةجاحما مد ءعما م3 لا ةردلاك درقم هنأي

 ١ مل-سو هيلعىلاسعت هللا ىلص هنعريعقما رهْزلاةمطاف ىعنهنجو زوأىأ: ةردي> نه ىلطيلطلا

 لاك لج رةأرمال سد رق لك نت اواضرأ سادنالا لهأ نموشو ىل وهل ومكه هبافافخ: سا

 وهو ىرنلدنا لجر ما انهو هودسالاهانعمةرديحرحاحصلا ىفئكتابلا جوز ىلءهقلطتةءاعلاو خو

 اهمال اهيبأم ءايدلوامل بأ ةيفاادسأ هتمسدمأت أ موهعلخهد_ثاه:ءىلاعن هيا ىد ةرىلع بقتل

 (هعز 78 رد ىندمس ىذلاانأ « لافاذلوايلعدأهسو رقس نمهورأ مدقاماقدسأ تب ةمطاف

 ... كهل انهإك لطاملا هلامعت ساس لغون افا ١ ىععةمجعملا ىازلاثيلثتب 0

 ا 0 -هقو و هئعفرملاءامياايلعءامس تبغ 2 نموع دقاملف تاغ وأو هتدالو لوأى ابيبأ م ءايدسأك نب ؛ةمطاقهمأهّةمسا دست

 ش هع زو)«ةرديح أم سىذلانأ يرمي م 0و ليش سر عع نر رازحةدسوهن درا دك هل مقا ردي َّ

 همهوو متاحنيا نان ىأ

 1 ا ااا جيتس و <



 ىلع) نك از تكولا دلاعتفب( 5 دقولوأ رارطضاوازجعناك لبا رايمخاىأ(ادصت نكي ل مالسلاو ةالصلا ه.ا هذه رنا)

 نوكينانيب واك-اماين: نوكي نا نمي ريخثيح مأقملا اذه هلاك ومالسلاوهالصلا هيلع هلاكي نمل هجاذهو (اهلك أتاييطلا

 راشخا ناىلء لاا ف_صوولالجلاتعنل ارهظمنوكيلركشافامون عسشأ و ريصافامون عوجأ لاقو رقفلا اراتخافادبعايدن

 دارأ امئاوتاييطلا نماولك لس رلاا هيأا.ىلاعت هلوقهيلاريشراك ةبمشال؛ تابيطلا لك ادقوهغنل دبعلارابتخا نمري_هدمعل هلا

 مه قاراكناوهررلاعضاوتهرخف لحم منا عمدرمف قحدقلاو هدهز ىف نعطلا نوعلملا

 ىأ(اذ_ههايشاىلا) نايذ-هلا نم هلاقاممضو( اهلك أتاييطلا ىلءردقول )لاق( و)ارارط_طاوازحع

 هللا لص ىنتلابو هنردقوىلاعت هللابدغم ل-هجاذهوهر رقك ىذلا ح.ةلاوةتاخ سلا قاه مشن رخأت املك
 ضرعدقو تناك ايهذةكملامج وك نامل_سوهيلعىلاعتهللا لص دارأولو هتزعو سو هيلع ىلاعت
 ىلاعتهللا هجر ىريصوبالا لادأك ملسوهيلعىلاعت هللا ىلك ابا كلذ هيلع

 مدعلا ند ايندلاح رمل ءالول د نمور ورضايندلاىلاوعدت فيكو

 ايفاكنوكي نا نبني د-هْزلا فرك ذامهعز لب كلذىفان,الانبهذمورج> نبا لاق نابل نعىغوشو
 دب زى نياك (ناوريقلاءاهةقىتذأو) مل_سوهيلع هللا ىل_صهيلا صقنلاةبسنارهاظوهوهرفك ىف

 ىتذأ اذك (و) سايقلا فالخىلءىورقوىفاوريقاهيلاب سني وعتفتو مضت اهءار ومه وتاك نسدحاال
 رعكلاديج(ا رعاش ناكو)ةر وهمة عبق هرا زفل مسن (ى :رازقلا مهاربا لقي ن ون>دباخضصأ) ٠

 تاق: ىأ(تءفرفإةلدالا ةماقا ىفركسفلا ىنععرظنلا نمةلع ام ىهو مولعلا ىف ةثحابلل ىأ (ةرظانلل
 هيلعاه درك سب )م راكسنم در ومأه-يلع) هل و2 ىلع هادعف مش ىدممنيص و عوف ةرمثن دح لأ هي ايكهذع

 ىلاعت هتلاسا زمت_سالا ة) حسيمقل ارفكلا عون نمىأ(بابلا اذهنم) نيدلا لهأو ةعب رمدااءاملع

 (رعنيى< ىضاقلا) ما ساج( هلرضحاف مال اوةالل كل |ىلذذأ مويلعو هيلعانيدنو هءايدنأو

 هرفكب ك-امد هن ( هلي رمأو) هرصعىةيكلاملا(ءاهقغلا مدري ةو)اهملاعو ناوريقلا ىذاوهو

 هدلح ر(اسكدنم) عذ_جىلع(باصو) ل ةيل(نيكسلابن عطقهبلصو ) سانلا الم هياعتدئاع

 هنومد_عن( راثلابفرحأو) هياعرواصملاهعذج نم(لزنأ مثلا رعهتو هل اريقكت لغسأ هسأر وىلعأ

 ضعب ىحو) لوسرلا بسن هىلءلول_ملا فيسلاهباتك ىف ىبسل اهرك ذاكءاملعل اهزاجأ اسما ذهو
 تعفراس1) بول صملا ىرا زغلا مهاربا ىأ(هنا) فلس نمرايخأو راملا لعبع املعلا ىأ(نيخروت ا

 مهلعقل سدلرمالا كلذ نامل_هيلهرك ةواسمتعفر ىتا|(ىديالا| مع تلازو) ايل ع بلص ىثلا م

 اهجومناك امدعد (ةليَقلا نعءلو>و )هلا هجوم ناك امريغرخ [سناحن(ترادتسا) ىفارعأو هاسغاو |
 ةريعوةمالعى أ( هنآ )ةل_بقلا نع هلو ىأ(كلذناكفز لب ةلا ل هأن م سلول مريع هنالأن ايباسغ |

 ةيبجسسججيييييييييييييححجحححسسسسسسسسسسسسسس7 7_7 2727_7727 ب77272 ل

 لبارا.ةاوهنم(ادصق نكي لإ ايندلا كرت ملسو هيل عىلاعت هللا ىلص (هدهزنا) ىلطياطالريمضلاو

 ْ ربك أهل او>اص ىأ(سانل اريكو) ةقدنزلا فهح من ىلءناكنمعيج وأ رضح نم ع-يجىأ( عحيمجلل) |

 مس م م سس ب ب يبي ب_إ_با-ا- نبل لللتلتحتبلل7©لا 1:

 فافختسالا( اذ هايشا ىلا )ل ءرعأ
 امهقحىفراة>سالاو

 ىف اّتمدحاو مأكل

 ىذأو)هل-:ةود ريفكت

 عاقب (ناوريقلاءاهقف

 فورعمدأ.ءارلاو فاعلا

 باحأو )دب زونأمهنمو
 نيسلا حئقب (نوذحس

 الو ف رصاو مضنو

 مهاربا لثقي) فرص
 ءاغلا عتب (ىرازسغلا
 ار_عاش ناكو) ىازلاو
 ىف) ارهام ىأ(اةنغتم
 ةيبدأ (مولعلا نمريثك
 ةياقنو ةيعرشالةيلةعو
 هيلج ةيليف عقواذلو
 سل رضحي نءناكو)
 نبا سابعلاورأ ىذاقلا
 ىف (ةرانانلل بلاط
 ةسئحابملاو مولعلا

 تةنثأ ىأ(ثعف رف)
 نم: 0 ر ومأهيلع)

 بابىأ (يبابلا اد_ه

 بانل ىلع فاق خت سالا
 ىأ (هللاب ءازهتسالا ىفإ
 (هئايدنأو) هئامنأو هبانكب

 انيدنو) هئاحاماقمىف

 هيلع ىلاعز هال بم

 ب رضفىأ لوهاةةيصد ( نعطقهبلصو هلي ) سايعلاونأ ى أ( رمأوءاهقةقلا نم) ةيلوهقملا ىلع بصنلاب(هريغو و رع نبى )

 ىهقعلا باذ_ءلبقايندلا ف (رانلابقرحأو) هبلص نم( لنا مث)ةدم ل غساله سأر(اسك نم بلصو) كله ى>( نيكسلاب]هنطبىف
 تلاز د)اهياعبلصلا ( هتدشخ تعف راسل) هلد_عب بول صملا ىرازفلا مهل رباىأ( هنانيخ رولا ضءب ج>و)هسايسل !ةدايزل

 اهتع هلاهلي ود( ن اك_ة)اهريغىلاةبعكلاههجنعىأ(ةلبقل |نعهتاو>وز ةبش#اىأ(ترادتسا) اهيلا ةدودمملا( ىدد الااعع

 نيرخ ”الاونيلوالا نمهيلع(سانلاربكو) نيرضاحلا نم(عسيمجلل هنآ )



 ور#* نيىدغ) ىذاتلاىأ (لاقه) همر مظعلهنمهنأ سايب رشىأ (همدى) رسكثوماللا مششب( غاوذ) هبقعف (باكءاجو)
 ىلحا لاق (لم مدى ب لكلا غليال لاف هنام ال_كاوةالصلا هيل عهنعاثرد> رك ذو سو هيلعىلاسعت هللا ىلص للا لوسر قد_ص

 او سوءاةلا ىفو ىهتتنانيتغللا ىف ةحو فم عراضملا ف مالالا نارهاظلا واهرسكيو ىذاملاىف مالالا حّاشب 8 .بلاو ساكسلا خاولاقي
 باب نمناك اذاهنا قذالو ىهتث اهناسل فارطابهينام بريش لجو ور وك غاوو بهيك غاي هب وهنمو بارشلا قوكانالا ف ساكلا
 لصأ ال هنارهاظلاو هاو روم معأالثيدحلا ىحدلا لاقوا ذه ملءأ ىلاعت هللاو ناهجولاز و>؟ ثريك مالالاريس اى, هعراض هعقيشر و

 اماو مدغئامىلعءابا او نمو ىد ىدعتي غولولا نال ىندملاةهج نم هيفّدك اكرالءنا قالو ىهتنا بيك رتل ةك اكر نم هيذام عم هل
 هنو 2 *, لدتسا هلعلق ىءملاةه> نم

 ملسو هيل عىلاعت هللا ىلص

 هللاالا هلااللاقن ههنا
 هلر_هءهرم غل نيعمس

 اذدكم تركذ تنكو

 د>ال هتتمعأمو داعلا

 ىف تعمتصح| ىصع
 رهتشمناش عمتفاكط
 انامل
 هلاح 0 هتلأسفهلك أ

 ىلأو بأ ىرأ لاقف
 ىسفن ىف تاقث ناب

 ليلبتلا با او: تءهو

 لجرلا|ذه تيا لواحلا
 هنل أسف كحضف ليها
 امسهلع عقترا لاف
 هك تف ور : ناد_ءلا

 ةعضو ههقشاكي تت دحلا

 ثدإ 1 توش هشك

 ىضاقلا لاق 2 هلصأو

 (ظبارملاهللادبءوبأ
 دعوه و لعاقلاةغيصت

 نب ل دعس نب ةاخ نبا

 نينامئلادعبتامسهو

 نآلاق نم) ةئامعنرأو
 ىأ (الأو هتبوت تلق با نا ) همعجر همس لطب (بامثس )لوهاةغيدن(مزه مر هنا قل اهنهقلا ل د ئتثلا

 ىنلا نع ىنغلب لاق هنا فرع نبا نيدلا ىكك نع ىك>(م هتدضق ىفهعوقو ىلع 5

 تاكد لا عأو ولاة. نيكس اا نعط ني_>هنم ىرح ىذلا(همدى غاوذ باكءاحو) هدام هاتفا

 بلكلا غولو ىأر ني ىذاقلا ( رن يى<لاقف) كلذريغلغاو لاقي الوهن اباعئاموعلا ذاعمسلاو

 هللا ىل.ص (هنعاثي دحرك ذ)نابهقدصام يب وسو هيل ءىلاعت هللا ىلصهللالوسرقدص) همذ نم

 وهىناثااواه »ربك ملال حافي (غاياللاو) ملسو هياعىلاعت هللا ىلص (هنأ) هدنع تت ملسو 4 اءىلاعت

 هلة هنال لل صأأال هناره' ظلاف ظافملا هفرعبالليقهناالا هلام ركست( (مل-«مدى باكلا)سأي هلا

 هقوقومد_هلروك ذملا ىضاقلا نعدل:صملا لق“ :ةلالضاللاثدنا اًض !ارح> نيا نعىلة:وتاقثلا

 اهت_سارحت ةيمالسالار وغاب مين نهو ه( طبار ا|نينجرلادمعونأ ذاقلال ةو) هريغم لاك قهيلع

 نبارك بعضصملا لاب :وبعصم وأو هاذه طبارملا نباوداهلاب 1 قهروك د٠ة..ظعلئاضأ هلو

 3 ةكلاملا مآل جن موه 3 ةئامع را رخو بهو ند .«_سنب اخ نيد

 ذع عجرب و هلاتقاممب ودي ناهنم بلطي ىأ(ب ان ب مزه وهياعىلا«تهللا لص ى لانا لاقنم)

 1 لاثعل افرح مالا ةربمك ى كة ىهوةعز رذا نملوه>ال ى.هةمجعم ىازن مزهو

 نمرفمل_بوهيلعىلاعتهللاىلصدهنال ات نخهقعلا سنك و ريسقتلا ىف هنايبو هنا الا فاك ةئفىلا اريدتم

 ةيضقو رح> نبا لاوراعو ص ةنوهامهيلاس نو بذك دقة نين< نزاوهةعقو ىلانءجوافوخود-ع
 نم نوكس دقةمي زفانالهيتاح رص س.اهنال صيةنماادصق ىلءهلاقزاالاكلذب رفكي الهنا انمهذم
 | قاظبالاهرا ارغلاناليقولو ىبتناديدشلارب زءتلارز ب لب رفكي مل كلذدصةيل نافةيرششمل تالا

 هلبوت تلبق(باتناف) دعبل طبقلاهرمهنيح ىدومرت اممالسااوةالصلا م وأ ءءايدنالا ندسنم

 فلا غاذهررقك وهو هنهنا ماو سو هيأ عىل عت هللا ىلص هل( صد ةنتءلالر 31 بني ناو ىأ(الاو (

 ىلاخطدا دأرملا نما ن َّك وكب نااماة باد هالو لقي سوه.لعملاعت هللا ىل_صهصقعنممنا نم همدقالا

 | يسال ناو ةبعشل |نمهيفااداهنعأ ردنابان نا راناانم وثك هنظاممدن ال وق وه رادو و كد

 (هتصاخىؤ هيلع) لسوكيلع ىل اعت هللا ىل ص4 زهىأ(كلدز ز وحالذا) هلوقو هنوقو ودعلاةرثك عمديذ

 تيش ةوهئاد_عابولق ىقهنمسع رااءاةلالد_لع لح ودنا ىلاعت هزيادص+خ رمال عجم همم زها ىأ

 اذهب فرع: هرعأ نم م (ةري صن ىل*) هللا هعبط ل_سو هيلع للا ىل <( وهذا)هباق:وقب ل لاعت ها

 ىلاعت هلوقل4_ظفح هللا ةم- هءىأ(هتمصءنمنيقي و)ءوسه-تباداىلعر لهي .الاد_-!نا

 هللاو
 د )و ره عوق 7 ىأ(كلذ 0 2 رمى( صن ) مره هل وق ىأ(هنال) هند رهتضتقاامل(لعق) ب 30 ؛ لنا و

 نم نيش 5 رمأ نمد ريصت ىبعوهذا )4 _ةعاطم همن عع رخل نمهتداسوءا رمل(مال_سااوةالصل هيلع ) ةحسن ىقاكدسفت ةصاخ

 0 01د لامار لاقدر زدت اعإب يرانا زكا ةفئاذلو ءملسم تلح قذ(هم

 مهمه طق د داكيالامراموقاوةلفريثك حالسوأ حالسم_مماع سدأ رممم هومهداقحأو هءاغتأ|ن اش جرن هنكملو و هلع

 ىراخملاماورادكو ث دل اءاضربلا هتلغب ىلع لو هياعلاعت هللا ىلص هللا لوسرو لو« لع ىلاعت هللا ىلهتلالو رجلا ءل|:هاومل مقا

 ىو راذكو ماللاوةالصلاهياغ لاقي ىأ هرذاحي ىدالانم عاج ثا ناو دب ىاتساباار جا اذا انك ءاربأا لاق ىت> ءاىنأن ءداز و



 هناليقلبماللارادىلاةرجشلاب هنا بس هللارماب ناكاسمئاق مارحت دابلا نم مال ءاوةالصل اهيلعمج ورخامأو هه وهللا مرك ىلعنع
 مل-ءأىلاعتو هناد.سهللاو راقك-لادهاح ىلا اهيأايىلاعت هلوقهيلا ريش إكدالملا ىفدابعلا نمدحا هقذاوبلولوداهىلا هينع ضر

 رايتخااذهلءلو موبهذمن«فورءملاو هاذه نالباتناومهدنعادح لة. نا ىنبنيفاصةن:مزه هلوقناكاذاو احلا لاقرأ رسال
 تكافاسنم) ساق ريغىلعنا وريقتل|ىلاوأ هير قلا ىلا ةب_نءارلا فاعلا تفي (ئورقلا عيب رنيسدمحلاقو) طدارملا نبال
 باتكلا باتنع نيا لاو ب امدسا نود لاق ) نوط وجدت ىأ(صقتن هيقام) مالسل اوةالصلا هيلعهم-ىقىأ(هيفلاقنمنا هبادصأو

 رثك ناوىذالا(لةناواحرصصموأ)احوامىأ (اضرعم ص ةنوأ ىذا. لو ةيلع ىلاعتهتلا لص ىنلادصق نمنانابج وم ةئسلاو
 قواحد_-ةىأ(اصقنوإ)انهطوا -:ثىأ(ايسءاملعلاودعامءلك) ب انحلا كلذ ىذوثيامبابىأ(بابلااذهق بحاول ةةف)ىلوالاب

 اوغلد|ناو)ةيكلالا نمىأ (مهرخا مالو م_يمدقتم كلذ ىف فال هزئاق لقب ) هلاك ىف ص نر اهظنا ىأاصةنتوأ ةخسن
 ىلوىلاعت هللاو ى.دنزلاك لثةي وباتئسالوأ ادح لدي وأ كرتي باتاذال_هوالوأب امسي ل_ههنا( هيلاانرمشأ ام ىلع هلق خف
 اذ_هىفي اطل لصف ا ملعا م مثقيةحتلاهج وىلع كلذدعب هليصقت رهظ: ىأ (دعد هنيدن وقيد وتلا

 اذاهاك اذهنا بانل زر تك سس بس ل لس لس سس
 الو اذوعنهم لص 2 3 ا 9: 2 1 6 3 , 0. هللا ىلصناك هنارموه.هللاهرمخأ اميفاكاش ناك مز جناولذ مال اكل نمهيةامرعو سانلا نمكمصعن هلئأو

 01 0 0 حاصتنال ىشوةلغبلا سكر قىراخملا ىفاكد:باطملادمعنءاانا#بذك ال ىنلاانا«لوقي وهو اهمامرب ٠ 3 اذان الخ اذ_ [ثراحلا نينايفس ونأ ناكوءاضيبلا هتلغب ىلع سدطولا ىجدقو ن زاوه ب رح ىف سوه لع ىلاعت

 : 5 لامار ' ريثكر فذقو اذ_هنمىوقأ ةعاحشوتامث ىافدصق,ل هناككهثاد ءالامالعاهمساب ىدانورقلا وركسلل

 قىأ(هيفلاق نمناهءاحكأ اوكلامسهذم) مدق: كس ايقلا ف الخ ىلءناوريقللوأةب رقل بوسنم هع (ىو رقلا) مدقت اك كلامسهزمةءأن م( عيب رنيبنب>لاقو) ماها مهوحضن املةبادصلا نم
 ىل_عسيقعتاذ_ه(ةراتثسا نود ل-:3) مظعلا ماقتل( صن هيفام) لو هيل عىلاعت هللا ىلص هّقح

 نايسنلاو اطال أ

 هيلع اوهركتسا امو
 مناخ تا 7 صن) اضن[ ةيكلالانم (باتعْنبلاقو)ه- قامت ةردعل وههل_!هتفلاغ طدأ رالانءا هلاقام

 م مص هدووأ| . 1 2 0 . / ّ ؟ .: 5 م

 تالا ناسا واثك زان أ هلي ىل ص ىنلادصت نونانابخ وم) اسلاك رط وةحيصتلا ثيداحالا نم( ةنسلاو ناتكسلا
 91 كهنال لع نيرتلخا ناك ءاوسري قو هل ص مهن ه-هنامىأ(صقن 'وأ):ءوسإ وهنذ وداكىأ (ىذاب سو هسياعىلاعت

 ا 5 ال كلا هقدر 2 رصتلا وكلذ مه وباسيناينالا ضد رعتلاوءاوسو ريثك و هليل ةق( لق نا اواح .رصموأ اص رعم)

 لكيلا ديما رعي كرز | | ىد ادتعت سوه اعل اسما لتس ءاذ 1 نم نالءرتأه سرا عورات لع (تضاطلل ا
 لكحل ! دال الكف دام لك ىأ (هلكاذهف) اضيأاهضعب اي واهضعب رموز وهثمةديدعتاب ا ىقهذيعو عقود وهلا

 : 1 3 ٠ 3 5 : اصيقنت وأ اب_ساملعلاهدعامم) مسوه_لعىلاعت هللا ىل_ص هل صيقنت وأ هيذأهيئامبايلا اذه
 هب :اادصق ا 5 0

 320 هد ع هل-:ةح قاوفل_ة+اناو م-هرخاثمالو م-همدقكلذىف فا: ل12 لفتح

 ةعيلانالح رد | 2 ىلع ىمم وهذا ذهدعب ىأ (دعب) المصقت (هنيدن و)باتكلا اذه نءمد-هناميد (هيلاا رشأأم

 ىفاشلا وكلاملوقوهوهتغابةوعدلاناليو> ولا ودبدنلا لدسىلع مالعالاانئاملعدنعمالسالا هيلع ص رعت رمانا لعام

 ىقول تقالاو ل_.ةباننافراذءالا لالش ب رضةدم اهمال مايأة ثالث سدح هتدمىف لهي ناس الط ناو هوم ش نم فكن ودجاو
 ناتك هنا ىف اش ىلوق عصأ ىو باطل وأ كلذ بلط مايأةثالث لوي ناب: هللاا هه 31 .وب ىلأو ةق منح ىلأ نعرداونلا

 الاثو ايناثذترا ن اهنا انبهذ مسكن مطو ملا ىقوهذوءجربامساد د ئروثلالاةورذ ملا نبارايمخاو هو لّتقالاو لاح ا ىف
 ىلعاورصب مو لاقناىلامهسغنأ اوملظ وأ ةث> افاولعفاذا نيذلاو ىلاعت هلوةهيلاريشب ويلعلا لهأر ثك [لوقو هوبات كلذكف
 ىربكلاو ىرغصل ةيصءملا ىف كلا نافةرمنيعبس موءلا ىفداعولو رفغتسا نهرصأ ام ٍلسو هيلع ىل اعتهللا ىلص هلو ةهيا عل درو اولعفأم
 م-هاعلو قب دنزلاك هنمر رك: نمداتثس الد جاو كلام لاقو هل_ذذالن .؟بنذلا نمسئاتلا مال _لاوةالصلا هيلعلاو دقف دحاو

 نوكيوأ نوبودالم_موكب نو.ةةغا اواو مهتب ون لمعت نلارعك اودادزا مث مهنائءادعباورقك يذلا ناىلاعت هلوقرهاظب او قلعت

 لب ريسخالاببسنوكيالأ دةبملا نان موتي ون لق نا ىقءاقلا لدي ملكلذلو مهرغك ةداز ومهدادترالالاةاغنالا وكس المهتب ون

 اراك م_ْمهتامنميفلزن ليةوتوهلا لبةةب وتلا ىلع ثحلاهيغفتوملا ىلعاوخرشأ اذاموهتبوت لمق:نل ليقو هلسدس قاؤنلا
 ىيدنزلا ىفانل مثين-يف رثلايىلوهللاو يني درا يصتخةقياسلاةيالاوأةد"الارافك م-هراوتامواو رفكن يذلا نا هلو ةب هدعب هندبأك



 ا

 ا ىلاعت هللا نيب وهني ل هيث ؛امأو د مثدلا ماكحا ق> ىفاذهو جن ءثاشاا لود وهو هل 1 ١اورقوكلاملوقكهمب ون لقت الد و ورْزاشت ءاور

 هسيلاهمازك |سجاولا نيدلاب هفافخةسالهم اعمالسالا ص رغربغ نمل“ ةةيدادترالاه مررآك- ءاذافسو ىنأن ءوفالخالب لش و 3

 ةصقلاهذ هلدضف ”ىايسوةرحالابار يعرب أ (مذ غلاةباعرب) ا ايلاديدششب ؛(هريعوأ) هباعىأ (هصغنم حلوة أك لذكو)

 (رحكاوأ)مة>:لابدسوريبعتلا لجالر 1 ,اعا هناالا هنع ناتي م4 (ٌنايسلاووهسلاو 0

 يا | | 'رسعاظوهوزس انآ

 داصو مموةمجعمنيغب (هصغن م5كخلوقأ) ندلا ةعأن نعمدق:أمل م ىأ 0 مدل || (هاصااموأ) رقكلاى

 هيلع ىلاعت هنا ىلصهم_ن ىأ ةيثحتلاءايل ادد كدب (هربعوأ) هن قدليالا_؟هناعوهرقحى أةلمهم )ح رحنم)هناناعو ىأ

 اوءاملابىدعتب دقو عيصغلا قهسفت :لعدموهو راعقال تو ىأ عتق و ملام و
 صاوغا|ةردق هلىرب رح ا راك

نثالا هب ن ريت هناتك ىف ىط ويسلال ات( منغلا ةياعرب )هلوق هر هدهارت فاهخو هى هاذ اد :م هلهجوال «بياعهنا عمة 0
 ءاي

 ناه_ءاعفوقولا جف 1 .١ احن اتك وىهوءام أيمغالا هيف ب نم ثرعسك مالسلاوتالصلا
 ىن ”نمامه!لاقن عار هنابرخ : 1سسالجر

 تلاساملف طايذ اره رضاذ_هىل عذرول ىلا اةاضقلا ىذاةلاقفةماعلا نم عمج غلا ىعرالا
 دقو _-ةغلد# لاو ءايدئالابهسقت هع دا ال هرالرب رعب علب ارز هنهنانتءحأ 4ع

 ماصخما ماقمىفاما+_لعركش الهل_هالل_هلانايب وفينصتلاوءاتفالاو سب ردتلا ماة مف نوكي
 كو ماوعلاة يضخ أ مبس < ,داثلاو راكن الال_#و عقوري_غءاوأ هلأ : صقن ةرعم ن ع ىرم“ لاو

 ظاعولا ن نمدلاوملاىق عي ادعرج> نيا ظفاحما ل سو هبساند لاق اقم ] لوفر :قاوسالا

 ه-عدح وج_وهميعابر

 وهاسكا لئاةلار_ةكف

 هصرقشو كي هرم عدل

 هلو د 5و كلاس

 ل .هوأ)

 مو ةك نزحوةقرهعماسل ل ص تح ظعتلاب لدا مال_لاوخالصلا مهي مايدنالركذنمماوعلا نيب ١١ متن خس
 00 تاع اح هندخأ ى> هلام مدعل دكا هن تعامل اانا ىذا 0 8

 نه مدح و ليدج

 00 ا را سا 0 0-0

 دد_صامةنالوالااماورمام هل داق قا ة>ةساو ه«ءاذثما ىفةجمشال هالفريخالا اما( ر>لاوأ نايسنلاوأ 7 لكلا أه ريبعتلا

 رذصب هنالهماقما صرة: مهوب قايسؤ هفصوزوكالهنك !مدق ماردانسوهيلعىلا عن هلأ ىل_كهذع ْق م 1 (هناعت

 نيتحو عملا يمل مهملاع ارلاوءاحلا(ج رح نمهءاصأام) ركذاض» :ًازو<الوىأ(وأ) عب ؛ مشتللاردأن هدم نودع 4 ا ىلاعت هلوق

 ه..عابررممك ن مدح انتو هيلع ىلاعت هلا لص ل قولنا هئادعأن متدشو قي ى أر همحاو هللا. هان ام ىلع ضانلا

 06 ويجضعبل ةي زهوأ) ءارلا نوكسوةمدةمةمومضملا ماج رحو وأخ_سنلا ضعي قوهحرحو سامءنءالاقهلضذ نم

ودعن مىذاوأ) هءذؤ,اهركذو هلةناها هءاحصأ ةناها نال مدقتايك هناذ ىف نكي ناو هرك ذز وكالو ةعاجورفاو . ١4و
 هل(ه

 يي
 (وأ) ودعلا فوخولاحلا ىيضوةشرعملاةلةكهباحص [بدصتو أ هبذصن ( هنمز نمةدشوأ)هدن 4 أ هللال وسر سانلايدارملا

هردق ليلك ةبسنلاب صقنلا نمهيف ةانهيلعازت ارثاحناكناوزو<الو(هث اال ملاب) هقحو ملسوهيل عىل اعتهّنبا ىلص
 ( اذه ك3 )

 عامول هذصي مناف( لدقلاهصقن 10 'رئاح وهامه.ةناكن او( هلك ( وك ذملا
 كعوودل ت21

 6 وهو صعنلاود- صةلرهاط فنصملا 00 طوع بلاملاك مد َك : 3 2

 ءاسنلا نمل هللا ل-|ام
 ةلوصوءاموهنيدي و (ه هيلعلدبام لابوك لذ ىفءاد اعلا سهاذمنم) باتكلااذهىف (ىذمدقو) اكنلاالا مه هلاماولاو

 ناكنالصفلا ع هىانهامزك ذامدعبىلاعت هللا هجر كب بلالاق فاو رشماو ءراقو كرد 1 0

 قيد_صالاوه ناميالا انلقو نموثم نعرد_ضاذااماهيف لاكثاالف ةد_يةءءوسنءاذهأ] ىو نعول يهارن
 ىلعاوعجا نيمل لانا نيمرحلا ماما نعال_ةن باحأوا رئاكاذهنوكي ف يكف دو>كلار ةكلاو طقذ 7 0 ا ارب

 1 م أعد هل | همحا' ا اع هل ا 2 ا 5-0 2 ا هةر 1 ٍ 0 9

 همأق نمىلاعت هللا ةفر 1 ,ىلاعت هللا ىذقنممالا هل ةمردصرال هناي ىذق ىلاءعت هنال هنأ اك ةهريقكت ناك هنا نامي ا
 210000 رو سسششسسسسشلسسُلل

 لمعلاو لوسراذم هون نكي ملوةأرعا ةثاممالسلا ةيلعدوادإ زاكو هب رس" امعيسوهب رهم تاما ةأرعافلأ نامي 0 |

 هرهمذود>اهري_عواقل أ ىرستواعب راججوزت نمناانئاملع ضعب حرص دقو ىسهتن ا ةوسن عسلالا م سوه- ناسا[ صدقا

 ىأ(كلذفءاملعلاتهاذم نم ىذمدقو لمعلا هصقنهءدصق نا هلك اذهكذل) ىلاعت وهناح سهلا ل->ا مم رخل رتكهنالر 31

 ب باوصلاهج ميلء باو 4 انم ء(هيلعيلذيام لان 09 المأ ب اتةس ل_هلللانه مهنالخا نم



 (ىلاعتهنعانارقلان ) ةالا عاجاوةئسلاو باثكل ند *(ماللاوثالصلا هيلع هاعوأ هبس نم لق ب احيا ىف ةجلا ىف لصقل

 ىذأىأ(هاذأ) هناحبسهعج و ىأ (ىلاعتهنارقو) هتعل فرظ(ةرخ ”الاوايندلا ىف) هيدن ىذا ىأ(هىذوثل) ةخسن ىفاك هللانعلىأ
 ناو) الم[ ب امس لههنأ ىف فال امئاو هارك اوأط خرب نم ادعى أ (هللا بسن مل ةىففالخالو )+ غن ىذاب أ (هاذاب) هلوسر
 هلوةكرئاغ_صلاداب راورئابكلا تاك أ نعل نمدروامامأو ) رئاكوه نمهبج وه امنا ىلاوتهلناةجر نم ىلكل ادرطلا ىأ(نءللا

 فرصني قاطملا نعللا نال صالاو نع نود نعلوهف هلاثمأو هل لاح او لاح اهتلا نعلوهوحن وايرلا لك آ هللا نعل مال لاوهالصلا هيلع
 هنعل ناف نمومملا ف الذ لا: ث.-لحلا اذه ىكدلا ب رغأو لك الا درغلاىلا

 ديالةرماوأ ل امثمانعرابك_سالا رتب ناعذالاو دايقنالاورارقالافناتالا نكر ناك: ل ناوللهعلاو

 فخث_ىانؤةتدنامطلا ى_عقوهو هلقبادايقثالاو ىهاونلاورماوالا لو.قل بأاقلاةثدئامط

 مدعل اك هريصن وهضراعنأمدودح ولةفرعملاو قددصتلا عمر فكو ىراصنل ارفكك دو>> وله> رقك

 اذ_هنمصقتنم اوبا-لارفكوهنمهد_:ءلل نوه قيدضتلا هنعىناذافدووملاو سلبا ر فكك

 هدخامهيلع قخل>:س لل ناءاهققلا نم رفكلا قفقون نذالمأ لدحئءسا لل-هح رفكووةليبقلإ

 (مو هيلع ىلا عت هللا ىل_هباعو أ هبس نمل ةةباكناىف) ليادلان اب ىفىأ ه(ةجماىفل ف)#
 ىقدرطدالورماك (ةرخآ الاواءْدلا قهيذوتاىلاعتهفعل نآرقلا) تاب 1(نذ) هل صر ةنثه-ءفامرك دب
 هللا لوسر ذو ام لع (ءاذايءاذأىلاعت هنارقو ) لال ى> ىلا رفاكل االاىلاءت هتجر نءئيرادلا
 رقك هناف( ىلاعت هللا تس نهلة ىففالخال) هناةلالدلاه> ة(و) هيذوتا لو ه_لعملاعت هللا لك

 (ه.جوتسامنا) نيرادلا ف ىلاعتهللاةجر نمدرطلا ىأ(نءللانا) ىف ف الخال (و)ىتاب[ك قافنالاب
 ىرخالا ةمدقملا(و) هل قي كلا ىلع ىظنمناهرب نمةمدقمذهو (رفاكو هنمإلاب وج ههقحتس ىأ
 ايندلا ىفهللام_.نعل هلو_برومتلانوذوتب نيذلا نا ى عت للالاقوإ) هن ؟ هتعمسإك ىلصالا رفاكملا ن دشأ هب رفك نمو هل: قن م عنبام هل ضرعناوتاذلابمدلا موصعمري-ةهنال (لّدقلارثاكلاك>)
 ةيدالالب وجو دقده_-ة>قرو_صتالوهو هلو ركملاصد | اهمال نك-عالىلاعت هللاهيذأو (هرخ الاو

 ريغبادع(نموملا لاق ىف)ن آرقلاقىلاعت هللا (لاقو) رقت اك رداكلل نب رادلا4ف نوك اماوهو

 َْن 39 ةنءالابهقص وو مل وهيلعىلاعت هللا ىل_صىنل اىذ و نهوحىلاتامل هىأ (كلذل.)ىن>

 لثةلاايندلا قة-ذءللانا ىلع لدي ىذلاواصاصق هل :ةباين دلا ىف لئاقلاةنعل ىأ (ىل*ةلاايندلا ىف هتنعل
 مهب ني رغنلةتيدملافنوقجرملاو ضرعم مولق ىفنيذلا و ثنو ةئانملا هتنيلن دل (ىلاعت هللا لاق)ام
 ىألا#اوأ ممثلا نعنينوعامسصت (اوف_ةئامنيأ نينوعلم] اللة الا اهيةكنو رواحالم

 (اليطفا ول_ةفواوذخأ) م مترفظدقواودج و ىعفماوغقثو نيثوءلمالاةتيدملاق كنورواحال
 ايندلا ىف هزعا ىلاسعت هللا نالءاذ 1 نم لة ىلع لدن لتقل ىهايندلا ةنعل ىن_عمنا ىلع لدم هن ”الاو
 دق ادن ا الك 1 5 وهل 1 112 02 ل ل ظل لا ل نيذلاءاز-اسماهلو--رو هللااوبراحنيذلا ىأ (نيب راحملاف) لج وزعمللا (لاقو) ةرخ ”الاو

 قوسفهنءلةياورقودرواك هلك 4
 نديك مالكلا سداذا

 لعهللا نعل عقواذا أميف

 10 ا
 ىلغ عقواذاامأو راك وهف

 مم>و)هرحزدارملافنمرثم
 نكنلذا (لّءلارذاكلا

 نيذلا نا) ىلا_ءتمتلا
 د مر رت ند
 ليقوام هاذأ ناد قدس

 م-ظعتىلاعهئازك ذ
 مالصا اهيلع هرك ذا ديه و

 ىأ(ةن”الا)ماللاو
 فمما ل
 نممهدعبأىأةرخ"الاو

] 

 انيهماباذ-ع مهدعأو

 (لاتو) أثيمم اناج>و

 لءاثف) ىلاعت هللا ىأ
 ىأ (كلذل_ثمنمؤملا
 لاق ثءح كلانهامرماظن

 انموم لع نهو ىلاعت

 رمم-ع> هؤاز> ادعم

 هنلابضغوايف ادلاخ
 انادع هلذعأوهنعلو هيلع

 نسعللا نيل امءلطع



 اوباصر وأ ل تقلا ىلعاورصتقا نااول ةةينااداسف ضرالا ف نوعس» و هلوسروهللا نوران نيذلاءازحاسمتا هلوةب(مهتبوةعرك ذوز

 ضرالا نم وغني وألا اذ_*أ ىلعاورصتقانا نالخ نممولجرأو مميديأ عطقتوأ ن سغنلا لةقو لا ملاذ ن:اوعجنا
 ٠ 0 الاىفمخو(ايندل ا!ىفإ ة>يض# 'ولذىأ(ى رخمط)و ريغ :و لء5نمرك ذامىأ (كلذ) ةفاحالا ىلعا 9 رصتقانا سدحلا أجا رخالاب

 لق نماوبان نيذلاالا ماع بادغ

 نعللا تحاص ناىل-ه

 عقيدقو) لعل ى>ة ست

 هللالاقنغللا ينعم لثقتلا
 '(نودارملا لءةىلاعت
 َْن واذكلا نعل ىأ

 نورغعملا نورد_ةملأ

 دوويلاىأ(هللا مهاتاقو)
 ىنا) مهاثمأو ىراصتلاو

 فيك ىأ (نوكنؤا

 عم ق4 نعن وفرص
 هرون وعو هرمأ روهظ
 (ىلاعت هلام -_معلىأ)

 ماقمنع مه دعبأىأ

 هللأ ىأ( هنالو) روضح

 (امهاذأن يب قرف) ىلاعت
 هنا>ءسهنلا نال ردة
 امهاذأ نسب قرذىلاعتو
 ناب هلوسرو هللا ىذ[ ىأ
 لةةلاورفكلاامهاذأىؤ
 لتقل نينموتلا ىذأ ىو
 فالثتءاسس<نرذلاو

 نينموملا نوذو!نيذلاو
 ريس تانموللاو

 اولمتحادقفاومسثكاام
 ّى و اتسماسعا وانام

 "نودام نم_:م هدم ىذأ

 نكي ناىأ (ل-تقلا
 اهو ولد قلاب ىذالا

 نم) لعل | قدتسا

 لدعلا دعى دق نعللان اهإ_صاحو م>رروقغهللانااوماعاف مويلعاور دق” نا مو.

 نيملسللمهتب رام لعج تب رطلا عاطقموبدارملاذااداسف ضرالا ف نوعسب و هلوسرو هللا نوب رام
 اهيل ذاماو هقفلا تك قروك ذممهمك>وأم هرمأ نعم هج ور هلوسرأو هللدب رادع

 وأاول_:ةيناىلاعت هلوقب ايندلا ف ىعن(مهتي وةعركذو) هلوقو ل_هةلاىعف تءاحةنعللا نا ىلعاللد

 | لوقمو ةضرتعموأ ةيااحءلاو ضرالا نماوقني وأ ف ال_-نممهلج رأو مهيديأ عطقتوأ اوبلصت
 لذلاىزئاوهدعبامو ل ةالةراشاكلذو م-ظءباز ءةرخ"الاف مو( ايندلا فىز+ مهل كلذ) لاق
 *يثانانه ىودلا ليلق هنا نهليقاذقنعللا ىععامندلا ف ىزلا نال ىونعملالد:_باوهوةخيضفلاو

 سكع( نءألا ىععلتقلا)نآ رقلاذ( عميد و) لئاطريغدالب وطامالك انهرك ذ دقو ريدتلا مدعنم

 ل-ةةىلاعتهللالاق) >> او ىن_ءمامبدارملاّنا ىلءلدررخ "الا عقوم ىفام-مم لك عوقوذ مدقئأم
 ءلالهالا ىنءعلدقلانمهسغنأن مارب1ة:وانيمعصاالامنولوقي ئذلا نواذكملا ىأ (نوضارلا

 ىفقرغلا مدعو مدسةتإيك هزباةيذأهترذأوهتمأ ىف هيذوتب و سوه يلع هتدزلا ىلضهّللالوسرءوسإ
 ىذأى و) هلوقب راشاهيلاو ءازملابك<قرةنينموملاىذأو امهاذأن مب ناك ناو ىذالا قلطم
 لئةريغةيوقعلاىأ(لاكتلاو)ارب زعتو ادح(ب رضلا نم هذملةأ ىأ (ل-:لانودام نم موثملا
 امثاواناةمباوامتحادقفاومسثكاامريغب تانمومماو نينموثلا نوذوثب نيذلاوىلاءتلاقهوكودب عطقك
 ةيذأءازي نمىأ (كلذ نهد أ لبوه يلع ىل اعت هللا ىلكهيدنو ىلاغت هللا ىذه ركح ناكفإ اندبم
 ىلعلالد:سالا ه|صاحودشالا م عجار ( لّدقلاوهو) هلوقو هودذو ب رض نوك- ىتلا نم_:موثملا
 ىأ(كبرو الفىلاع7لاه)هنااضبأ هيلع ل ديلدلا( و) لمعي ل_سوهياعىلاعت هللا ىل_صهمسنمنا

 ىد>وةمصاستغاو فال_ةخالا نموت عقوىأ (موندب رجش ا ميقلومك<ىت>نونموثبال) كب روذ
 مهنادج ومدعو كميك< ىهو ةياغلاهز_هىلا ناسالا م_معىتنيىأنونمؤنال هلوقبةعلعةمداغ

 اوملس وتخ_طقامماح رحمه فن أ ىفاو دحال مث ىلاعت هلوق ىنعي (ةي ”الا)ةلرعالم وميلستو جرحا

 هذءىلاعت هللا ىدرماو_علا نب ريب زلانا ىراخبلا فاك ةد ”الاهذ_هلو زتسسنامد_ةتواميا ست
 هللا لص هللا لودر ت_ضغاف ةر_لا جرش ىذلا ءاسملارمأىفاب ردب راسصنالا نمال_برمصاخ
 هلا باوج ىف ى-:لاد_يي ال ةديزمالو ةي'الا هذه تازنذ مدةنامك ل-سو هياعىلاعت
 ليقودابلااذ_ ممسقأاليلاعت هلوقك تالا فاض أداز:ا-منالنو_:مونالهلوةىنالر_هاظاال
 نو_:موثالالف ريد_هتلا ناكو ى-ئملاو ىنلا قرح نيب ضرتعم منسقلاو ةدئاز ةيناثلاالنا
 مل-سو هيلع ىلا_عئتهّللاىل_ص هلةيذالا نمهيقال همكح ضربمل نع ناالا ىف كبرو

 كَ (هينو هللا ىذؤنم 5 ناكف)لايقتسالا فهريغلةريغلا ىهىتلا ةيوقعلا ىأ (لاكذااوب رضلا
 ىلاهتلاقو)اهبيضققنثمىفرفكلاو أ. ويذوا ( لتقل )دشالا همكحئأ (وهو) نين مرثما ىذأ (كلذ نمدشأ) هسنج موعوأ هصوصخك
 مهيباميفاوغلتخااميفىأ(مهندب رجشام )كح ولم ىأ( كو مكح ىت>نونهثبالكلب رو) نوعزب اك رمالا سلة ىأ الف

 اوذاعنيئأ امياساوملسيو مهءاعوأ عفءاوس موني تمكح يآ تدضتانءاكشواقيض ىأ (هم الار مهسفنأ قاودكالمت)
 اسئادانطابوارهاطظْك مك امانادامقتأ

 ا

[ 
 ظ

 ظ



 نمو) هدارم ىذو هناعذاب ءرمأ هلل 1 ومدأ م مدع (هئاضتن مأحرحورد- صقدجو نعنامالا مم ل هللا قن ىأ (باسن)

 ىلاعت ”لاقو) اتاقر اانا تك هئاضت نماحرح سفن :نمدخ ملهنأ ن نيل بع راحو اذه سال هصقنن

 موأ هردقلا هيظعت( ىلا توص قوف_كءاوصأ | اوءقرتالاو:م .آنيذلا اياب

 أ «فنوهيفىذلاهباقىأ(هردص ىدجو نعناسؤالا مسا) ىننويىلاعتهّنلا(بلسفإ هلو ةيهيلاراشأ اك
 3 اوبقنعاقي_ضىأ(اح رح) هنعهيقن قةغلامالد» رممجقمو وأ امم وهدم سال ىأو رهاظ ىلع رس و

 (هلإ-دملو) 2 و(هلا طق نم م)تدضقا- هاحرحمهسفن [ىاود_حال مث هلو ةراشاقلقو أمك

 اًذهىلءذر وأو اهيل ساو هلسا وهلوقل ةراشا سو «ياعىلا هت هنا ىل_ص همك نعذي : ودق مىأ

 نيو ذأ ااودوهيلاىف تناكن اانا هل داحوهباور بع: ل نيرمسقملا نا معز والي وطامالاك حارملا صعد

 تناكن اورل_توهيلعىلاه: هللاىل ههمك<ىضرلا مدع ةراغم هاما با سلءحالت نمو سسدل نم

 هلوقلةحاحالف فاك رحتانةماعتت اك نافهدعد وكلا ل_ءقنموغهوهفهسنع هللا ىذر ريب را ىق
 هركذامزخ آ ىلا هءىل ئاقالو نامالا توثىف قك:همك< ىذرلا ذر نا ىذتقي وهوا كو مك
 دقن ودود راعى اعت هللا ص همك< ضرب نمدار 1نالَو طعلا 15ل. ؛نطعلا ىيض لع لد 0

 تدسؤ و رماك سو هيل عىلاعت هللا ىلص هلسضةءههلذو 1 : هل همو هحم#مد لدحتم رغد دى 6 رمأوهمهمل

 ىافه-ةءقاعن هفو لاو هركيامرانتجا ىلع ثحاويقك هم ا ةندومر ا ةدهم رع ف ذآولو رالا

 هنعردص ى أ (هصقنن ن نءموز هقامأنتب وهاندر ة[تلاطالا قوخاللو هلل صغالا ع هند: دإة->اح

 مدعويرملا نمد" الاهذهقروك ذملا(اذ_هضقاندقت) ملوهيلعىلاعت هلا لص هل ص :هيفام

 توص قوز: ءاوصأاو ءةرتالاونمآ نيذلااهأان) ىلاعت هللا (لاقو) ناسمالا ىنن ىلا راسم مب كك

 عقر نعنيتمولا هللا ىهتت ضعبل ضع رهجك لوةلاب هلاو رهكتالو (ملاعأ طم نا هلوق ىلا ىج لا

 طو.حوايدانو هلاميظعت مهتاوصأ ض فخم !سوهياعىلاعت هللا ىلصهعماويداتي ناو هتبطا خخ فتوصلا
 الو) تتاموتخهتنا ى>اهلك أت رثك أ اذاةباذلات تطرتع نما الىت> اهطوةسزاعالا

 نمل ةساسعالاعالانآل ) عك ااالا)اهجأوث ع هر وادعي نان ءاهط وةس ( لاعالا طب

 ةدرب ئراطوأ ىلصأر فك 110 نابالاة رمل او.قملا لمعلا نال نهم
 ل-ةغل|ق>ةس ىأ(لّتقي رفاكلاو)لوصالا فر وهم فالملاو رئابكلاب طبح نولوَةيدلزتعملاو
 ةيذأهيذ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنوص فوةتوصلا عثرو ىذوللا نع َئآ ك1 اأو هيحوأاماعرش

 ىوالا فالح ناكهدص م « 0[ نافحل_سودي راما فتات قم هرتتشكو اها ل كم مرق لم ١

 3 . الاءلد لو زند_هددراحصلان اكو رهاظلا نعهلودعلر هاظريغءاعدمىتقاوبالاهةالطا ناب لو ةلاف

 قوهأك اذهىلاعتمّتبا هجرى رعلانبالاقورماكرارمسل اى“ مالا لو هيلعى عت هللا ىلص هنوماكيال

 هحتطلالو ع , رشلا هريقدنعتوصلا عفر ىتبنيال تح هنامدعنمت عدم _سوكه.لعملاعت هللا ىلص هتاح

 كا هو ركمهلك اذهفلسو «يلعيلاعت هلا ىصهماةماوثر ونيذلاءاملعلا نمدحأ دنعالو هثيدحمءارق

 هكيحلاع كويح كواحاذاو) ىلاعتهللا(لادو ) رماسم هلك اذهل عدقو مارح هنأهالا د صق عموةهارك
 ىثل هّللاةيحتنوةر<و توملا,ءاعدلا نونعبكيلعما لا نولو ةياوناكالنيةفانملاودوويلا ىنءن( هللا
 مهي_سحأ) اره عطوقلعز لحب ور ء(لاقمث) لوقن :اسم هاانبذعبالول مه فت[ نولوقيومالسلا ى هأ

 مسرب ريصيىذأاة وس" الاباذع نم محل هللا دعأام مه ارو كي ىأ ( ريصملا ستي قا متوملصت مث منهج

 لوقلاب لاو رهتتالوهرمالا-؟ركتو
 صعبأ مطعب رهجك
 طر نأ هلو ىلا)

 (نورعشتال منأو كلاعأ
 در_نامولل_ءمللان مو

 قو5 توسصلا عقر

 لمعلا لطسال هنوص

 ءاوسس ىءاعملا ناف

 رات نانكللا
 1 لطدال

 ةعاجا و ةئسأ ا!لهأ

 رفقكل|اهلطين امئاو

 اذا الان كا |ار_-هو

 5 وصلا ع 2 نوضن

 ىلص ىنلاةم رح ص شخ
 50 ءاعىلاعت هللا

 همصتم فاقخة ساو

 الو) هلوقىبعماذهو

 ( رفكلاالا لمعلا طبخي

 حج رولو هقتتدرج؟
 رك أدنع مالسالا لإ

 رذاكلا و) مالعالاءاملع

 لعد دادت رالاب ل

 اهنودب ىأ (ه-_ةباةتسا

 ناب ل فال_-> ىل-ع

 ىلا هتلاقو) داوتجالا
 دوويلاىأ ) كواحاذاو

 ) كويح) نوهةفانملاو

 ٌك-بلع اوما_ت ىأ

 هللا كليب لا)
 هيلا رمان ' ظف-اب ىأ

 هتباانب ذعبالول م_هر و>> نم مم-مباميفوأمهرودص ىفىأ مو_فقنأى نولو#ي و توما ماد كلاوّل يلع ماس !!نولوةيةه.ىلاعت

 ىتتعلا ىف اهباذ- -ع مه ءاكىأ )ع 4 مه_س>لاقمت) لوةعلابهوكردن مْناَو لوما نيب ىلاعت هللا م_مبذعد-5لوقأو لونا

 م-هطى مم رملاىأ 00 اهيفنودا واهب نوقرحي واهنولل_ةدبىأ (اهنولصن) م ::دلاو ةمكحمم هال



 دارملاو هنو رماة حراج هيناث نوكس ونيثمض (نذأوهنولو شي و ىذلا نوذوثب نيذلا) ني ةثانملان هىأ(مهمءوىلاعثلاكو)

 ىأ هتلابز موب وهنذالا من نكلونذأوه من ىأءاريخنذأ ل قمهياءادرىلاعت لاق دجأ لك هللوةباسل لئاقلا عمت سلامه هد

 ةصاخّمدماونمآ نيذللة جرو مهثيسم نءز واجي و مسن نمل بقي ىأ "0 يمول نموا ءهدوج ود
 لاقمث) ةماعقاخللو
 لوسر نوذوث نيذلاو
 (مكأباذع مهنا
 لاقو) م-ةمباقعو
 (مل اسد و ىلاعت

 مهو ني_ةفانملا ىأ

 هو رع3ق ه-عمنورثاس

 ار نع
 ازولم او رظنا ه-مح

 حئتفي نا دي رب لجرلا
 هروص>و ماشلا روصو

 . تاهيهتاومه ماها

 (نلوقيل) مارملاذهنم
 ع راكدالا ماقمىف

 اقا) راذتعالا هحو

 (بعلتو ضوخن انك
 هيف صوخت ام-ق
 رغسلا رصقيل بكرا
 لق بعتاا فحو
 هلو-سرو هتان آو هللابأ
 نوزهمتسن متدك
 ٌمتاراذتءاباو رددعتال

 دق هلوقحلا) ةيذاكلا

 :) ارم ( عرفك
 لاق)ا رهاظ( منامي

 م رغك ريسفتلا لهآ

 هللا لوسرىف موق
 هيلع ىلاعتهّللا ىلص

 هنانح قءليالام (لسو
 عاجالاامأو) مركملإ
 ىوتأوهو (مان رك ذلك

 جارتبلا اقم دجتلا

 لعد

 هتلادبعوبأ خيشلاانثدحف) رابخالاو ثيداحألا ىأ (راث ؟الامأو)

 راصنالامهاكثىت>نورماغتي ونوجانثي اوناك يذلا نية فانملاودووملل كؤاح ريمضن |تملعدقو
 دوهياا ىف تلزن ل قو هن الاهذهممي5تلزئفاووتنب ملفمهاهنف مل_بوهيلعىلاعتهلباىل_صدنلالوسرل

 نعاوهناذاف انفافختسا عمىلاعت هللااناهمأ مايد ناكول نولوقي مث كيلعمالا اولاقهؤاحاذا اوناكأسلا
 وهنولوقي و ىنلانوذوث نيذلام_مموىلاعتلاقو) ىلوالا قب رطلاب لعب بسلاف مهدي ءوءاح و اذه
 ىمسأك هثزح ساب لكلل ةيوستانذأ| هاك هناذ لعجفد_>ألك نم هلبقي وهللاقباملك عمس ىأ (نذأ
 فاحنو ركننف هين انمثديرئامهلوةاولاقنوةئانملام_هنولئاقااو ل_برصزاعم وهفانيعةيئرلا
 .هلوقب مهامم-بيلعهللادرك مهياع ل سو هيل عىل اعت هللا ىلص همم -وهاكاو هنموإ هغمونظانقدصيقف

 نمؤد ١ كلذ عموه وهج صوو وفعل حال ص 9 ريخنذأ ه:كل اونذأو#ت من ىأ(م اريخنذأ) وه(لت (

 هر واحتو مهم حم نم هأ أ]و.عب نامأق مهلعح ومهقدضي (نينمؤلل نم 2 0 هنءاحاملهقي ددصتي هللا

 م-فشوقلبق الهام سن رعل هي 9 هلاودصم مه و عمت ىعمه:مضتل مزللابدأ دعو مه يسم نع

 لعفلايربعاذلو نامالا اورهظأ ى أ( مكءماونمآ نيذالةجر و)لاواكم يلع هملحت مهبذك رتس اسمو

 مومىأ(ملأباذ_ءمفهللالوسر نوذوثد نيذلاو) لاق مث ةخسن فو( لاقد قو )نين هام هربغ ىمسو
 مو« اعىلاعت هللا ىل_دوهواولاو نيذلا نيقفانملا ىأ(مهتلاس نم وز ىلاعت هللا (لاقو) ىلةعزاجمهيذو
 امىمهريخأ ملف كلذبهلاهملعاف تاريهماشلا نوصح حقد ربلجرلا اذهلاو رظنا كلوممل بهاذ

 ىسهلتلاب رفسلا عطقنل ثدحان ىأ(ضوخنا:ط امنا ناوقيل)هلوةبمهمعىلاعت هللارم أاكاولاق ءولاق

 مهليزنلىرب رقت ماهفةسا(نو زهتست منك هلوسر وهنأب اوهللابأ لق )اممايهلت(سعلنو) ثيدحلاب

 رهاظلا بح( مناميادعب)و ءازهتساب( مترفك دقاو رذتعلال) مه احيضفتواخيب وت زيفرتعملاةلزغم
 هنالشاقنلا هلادإك لولس نيا الت باث نبةءعيدو كلذ لئاقلاو ميذكل لوم ةمريغرذعناورذتعتالىأ
 ٌكحضو نانثاماكتةثالثاوناكة-فئاطبذعن كنمةغئاط نعفعن نا هلوقواطخوهف كوبتده_ثرل
 3 مةمجعم نيشوةمجعملاءانحملا نوكسو ماا مب ىمْموه له فلات خاو ه:ءوقعملاوهو ثلاثا
 ا وةحوتفم هو ةمومدمة لمه هءاك رمج نب ساخوأ ىدْحم نيا وأ ددسن نك نمزيتطةثبءأب و

 هللالاسوهمال_-| نس> وبات هنكل ىةانمليقو ملسموهو ىيجشالاراسج ريغصت لمه مءاروتد دّشم
 لهألاق) هنعىذ 2 وىلاعت هزي هجر هك د ص ىلع هنمادنل ةداهشلا هباطو ةماميلاب لدعم داهشلاىلاعت

 وهننذأوه ملسو هيمل عى اعت هللا لص( هللا ل اوسرف ممل وب م رقك ( يعمي" الا هذ هريس ىف (ريسقتلا

 ىلع(عاجألاامأو) ١ ,رعك ىفنب رسفملال 2 اذهو رْغك ممسوهيلعىلاعت هنا بص هت: ذأ نا ىلع ل يلد

 هديقدبو رملاةدن_لا ثيداحالاىأ( راث " الاامأو ) نييد'متأهانبب دقو مدت موف (هانركذدقذ) ءرقك
 ىوقأ هنال عاجالا مدقو هن عىلاعت هللا ىذر ىلع نع ىطقرادلاو ىنارعطلاهاو ر وه نصملاهركذامابمذ

 دجأهّللادبعونأ خيشلا انة ده ) هلوقي لب وهتلاولب والا ثيداحالا لامتحالمدارأامىلعةلالدلا
 ةنسىفوت دباعلاة قتلا نونغلا عيج ىف ةمالعلادهارلا ىليدشالا ىطرقل | ىنالولا ( نوباغنيدهت نب ١
 هللا د ءنيد# نب هللا دمعوهو (ىو ره رذىنأخيشلا نعء) ةنسنوعست هلوةئامسجتو نام

 وهو ةنسنيعب رأواعبسشاعو ريك مجعم هلو هكم ل زن لاما هيلا ظفاحملا ىو رفا ىراصنالا

 رذىفأخيشلا نع) هانمدقأك ىدب .راغلا ىلع ىذأ ب هذم ىلع منميدقو ف ةرمدنهودو مال وكسو ةمجعم عّمْفي (نوباغ نيد نيدجأ

 مسكي وءافا عتب (ىوره لإ



 نبري 0 0 0 7 2 هر م 0

 1 نيب . د نع نيج نيالا وبزةك سموكم دم ما نمؤدلا دحوم فيقول عب (لازينسحلا نيد

 نا يخوتتلاولالخلا دع وأهل ذوامهتةيطو ىوغبل اوس رطل نس نسحلا نع طق 1 وهناكافو املا ىدوم نبهللادبعاذه

 حا 7 هوم نب ىلع ردو 0 هناكنافنازدلا ىف هذلاءرك ذاذك هر ةايتت عما عدا راقت

 ىو رب ىولعلا ىذرلاوه( يسوم نب ىلع نع ع) #٠ لعأ هللاوهفرعأ الذره نكي مناولاقاعظقنم ثيدحملانوكيةام وم

 وبأهتءودع وهسأ نع

 مال ءكاذدعو ىفزاملانامثع

 تام ءدسعوحلاصنيا

 (هناجا أمعد 3 2 ؛رأ ةنس وتو القاب ١ نحو مالا ا ردتتا اور 57 اع

 هلاقإك هتقيطوى 0 ها ا ر ويل ننام ىدادشلا دج نيرع
 ا اذكو هلللعلاو ثيد 44 رعمتبتناو حر ولاو مهغلاو ظفحمل فءرصعد>وأ ناكو ك ام

 ندالاو4ة- ءلاود 1 رقلاك ثيدحاريغريثك مولع ىلععالطالاوداق: ءالا ةحو ف دصاا عمل اجرلا

 ةلامالثونينامثو نم يراك ا .قوهسعأ :لثرب او دو زعشلاو

 5 هع :(اماوهو ىداإلا 21

 ىمشاملا 0 0 ١

 فو رعملا(ىمومني ىلعز ء)هن فالثونيعي_سو ع رأةنسىفون ةقث لوقو ف يعض ليقف مالك هدو
 ةذس سوط ىقونقدادلارق_هعجْنب بمظاك- لا ىسوم(هعبأن ء)ىورب رثكالا قوهوىولعلا ىذرلاب

 اعاوامهتءالو قداصلارفعح نعىو راكاهل ل دأال رومأ هلدنسا ولاوة:سووس# هلونيتثامو ثالث

 وأ وهو( هيسأن ءني_سحلا ني ىلع نيد##نع) قداصلا رق عج (هدجنع) امهنءلقننميفمالاكلا

 بلاط ىفأن ب ىلع (هيبأن ع )بلاط ىنأ نب (ىلعنيني-سلانع) نيدباعلا نن زدوبأو رقابلارق_عج

 هولتقاايبن بس نم لاقل سو هيلعىاعتهللأىلصوتلا لو سر نا) نعى اهلا ىضر ومهج وهلا مرك

 فيعصو دهس نا اولاق مهنك-|ه و رنممدقت تد دا اذهو فذقلادحىأ (هوب رضاف ىناكأ بس نمو

 طقف هحامنيا 1 َج بخ

 تال
 همس أ نقاد رهاط

 امنا ىبهذلا لاق بئاجعب

 كا م ود ق 5 ناس أ

 بذك دق ل-> رلافالاو

 ةرداسةخت عض و وهيلع

 رفعج دج ىلع ب ذك [ي
 0 ونأ(هيبأنع) قداصلا

 نب رفعج نب ىدوموه
 مطاكلا ىومللا دم

 هللادبعو هيبأنعىور
 هنعو هكرد: لورانيد نبا

 ءاوخاو ىذرلا ىلعهنبا
 مها رباووثي ود#وىلع

 ني سحو ليعمساو
 ثالث ةنستاموةئامو نيرمشعو نامث ةنسدلو ديشرلا سدح ىف ىفون ماما هق' متاح ونأ لاق خاصو ( مافش :0ه)

 لياقهث. « ._>وذادةس فو رعمدهم هلودأ. هن الادا هلا نموءاكملاداوجالانمناكوهسبامباوىذمرتلا اج نأ ةئامو نيناثو

 نيداعلا ني زنيسحلا نب ىلع ىأ (هيبأن ع١ رقاع ديل م ا اول يل ء)ادج

 هول قافأ دن بسن مل اق ل_سو هيل عىلاعت هللا ىل_ههللالوسرنا) نينمرثااريمأ (هيبأ نع) بلاط ىلأ نبا ىأ ( ىلع نينيسحلانع)
 قى رطنمهدنس ىداعلاهقاسدق ثد ,دحلا تلقةتسلا تكلا ىف سال اتففلا ىلحالاق (هوب رضاف نات بس نمو

 نم ه:عىلاعت هللا ىذر ىلعن ء يعض دس هنكلاّضب اريمكلا ىف دارا ناو ردعر ةحدلا له رنات راق رواج

 8 الماو هللا ةنعل هيلعذ باك [بس نم امهتعىلاعت هللا ىذر ساب عنيا نءاذنأ» او رودل ب ىناحصأ بس نمو ل“ ةءايدنالا بس

 نءىناسماّلاةيئاحىفوىل اع" هللاسسد.ةفىنهسنمو ىندسد -ةفايل سس نمهكر دسم ىف [ءناودجأىو ر وناعحأ سانلا و

 >2 ىرتفملادلج هيداحالا ردو ركب ىأ ىلع ياضف نك وأاللاقهنع لل اعتهللا يدرى



 ربيت دو م نم( فرشالا نب سعك لقب رمأ لسوهيلع ىلاعث هللا ىلص ىنلا نأ )» ,ريغو ىراخنلا»أو رىذلا(عيحصلاثيدحت افو)
 ىذلان ا ىلهفطءعفرلا,( هلوقو)

 ةغيصد ىلا رعأ عيمهاا
 ىطع هلوقولاعقر دصملا
 تبعك ن«) ىذل ارمأ ىلع

 نم ىأ (فرشالان با
 اك (هناف) لعل ىدصتب
 رباح نعناخيشأااهاور

 أهفدي و دفو(ىذ).

 (هجوو هلوسرو هللا) ىذآ
 لسراىأ محلا ديدشتب
 دودو( هلثق نم هيلا)

 هعمج رخدقو ةماسم نبا

 دامع و ةمالسي نامل

 ني كراحاو رمل نبا

 ريبجْن ب ىسعونأو سوأ
 نم مهلك ةسااءالؤد 59

 م-هجورخناكو سوالا
 ةلبلو رس عسل رال هملا

 عبو راارهش نم تصمد

 ةس+ سأر ىلع لوالإ
 نم أره ثنب رشعو
 ةالصلا هيلعدرحاهم

 هل-ةقناكو) مالسلا و

 ةمجعملارسكب (ةليف
 ةليحوةعداو ةمقخ ىأ

 ىفوةروه-_ثمةيضقلاو
 ةروط_سم رينسلا ىتك
 ةءاتثساو(ةوعدنود)
 مدسهوةوعدلا قيس

 (هريفغف الخ ) ةعفنملا

 نم) بعكريفىأ
 ناك هلق ناف( نيكرشملا

 قب رطىلا عجرب نا ءاجو
 ةلارشالاريغلهابا هل قنا لدف) مدقت يك ( هلداذاب) هل ف ىف مال لاوةالصل !هيلع ىنلا ىأ(للعو) مآل اراد

 هثياورب هيل ءدودرمفرعبالهثيدح نأ حالصلا نبأ لوقو اجالايدضةعاهنكل بتكلل اباضأ هوربملو ظ ثيدحلا قو ىحنذلا لصأ ىفومال_!اوةالصلا هيلع هلوقعيعتل|ث.ذحلاقوىأ مهو

 لثقب وهياع هللا فصىنلارعأ) اد:هههريغو ىراخبلاهاور ىذلا (عيدصلا ثيدحلا ىقو) ادنسم

 اذ هىف سو هيلعيلاعت هللاىلص ( هلوةو) روه-ثمرج خذو م نهىدو وهو( فرشالا نب معك
 نمو تباثاذ_ه هلوق ىأةيلعفلارمأ ل جىلعةفوطعم ةيمسا لج( فرششالا نب بعك-! نم) ثيدحلا
 ىف نالفبىل نملوةتاك ماقثنالابراصنالا لع صحر ثحوهو هل مةيل هلموقي ن ءىأةيماهفتسا
 ىو رو( هلوسروهللا ىذآ )هللاه_ذعلابعك ىنعب(هناف) هلوقب بلظلا لاع مثةناعالاباطو ةثاغتسالا
 ردسي مك رماملا ىلتة ىثر وهاجهو سو هيلع ىلاعن هلا ىلص هللا لودر تس نلعأ هنالدرخآ ىلا ىذا

 مسوهياعملاعت هللاىلص هللالوسر غاب وع راملفراثلاذخأوهر رحىلءاهاهأ ضرحلةكل بهذو
 ةميلو عتصابعك نافيهضدن_ب قحسان بان ءزج> نبا ىور ولا فرشالا نباب لل نم لاق هل هام
 هانأ املدوولسق ف :ةمدحاذاد وييلللاقو اييف ملسو هيل عىل اعت هللا ىل_ص هبا لو مراعدودوييلا| مذ عج

 هود_ةفاملف هل و ريالمه 2 ح وهحاندك راسل م .وا »ومآ ءىجلاعت هللا ىلص لل ري>هيأعلزن هن وعدل

 ىامدباصأهوبأن اكو احيصنارعاش ز اكو ىطن مناد ناس ىبن هناك اذه بعكواو قرف
 سأرف اميسجا, يجون اكو ابعك هلت دلوذ يملا ثذب ةليةعمممجوزتو ريضنلا ىنبىئافةياهاجلا

 ني دع را ثافرعصلامهرحأي ملسو هيل عىل اعت هللا ىلص هللا لو سرو نم هللا ىلعدوجهو هاذا دةشا مش موف
 ىلاعت هللا ىل_صهناكلذ(و) مسل | ىف صقتل هذاك لوالا عسب رف ةثلاثلا ةنسلا ىف لف لة ةبذاعم
 نيغلا رسكم(هلديغ هلق نم)ةوكلاس رالاهلدأو هل لل_س راىأت عك ىلاىأ (هيلادج د) مو هيلع

 اد_كاوهولايتغالا ن مدسحأ روعشرمغنهةسيفخىأءاهو مالرةيتحتلا ةانثملا نوكسو ةمجغملا
 قاطمنم (نيكرششملا نمهريغ فالخت) رفكللا نع عوج ل اومالسلال(موعدنود) لدقلل ءاعمحالاو

 هل:5ةلع نيب ىأ ( هلق ) لسوهيا عىل هتدنلا ىلص(لاعو) راذنالاوةوعدلادعب لمقياسمناهناف ةرفكلا
 ريغل) ناك اا(هابادلث5نا) ىلعهل يلعت ( ل دف) هلوسر وهللا ذو هنافثءدحلا ىف هلوقب رعاك( هلماذان)

 .هلة2ناك (لبزاضيأ ىنعملا اذ_مبدرو كارشالاو باّتك-لا ل_هأ ن«هنالرفك-!!ىتاط ءىأ ( كارششالا
 نف هاذ آو ل سو هيله ىلاعت هنلا ىلد ىنذلا م .-نهنا ىلع <20!ه1-هتادف هلوسرلو هلل (ىذالل)

 . مل_بوكياعملاعت هللا ىل_صهتنال وس .رىذآ الهنا ماك بعك ةصقل هنا مع او « لاقي راقكملا

 هيلعىل اعت هللا لص هللا ل وسر لا قف لّتعب نا هيف ىأرلاذاعم نيدعس هل لاقو هل ءهءادعأ ث وهاحهو

 انألاةف هنعىل عت هللا ىضر ةملسمنيدهت مهميةلاج رة: كا ذلراصنالا نم ماَعف هلل موقد نم و
 نيالا ةةديد_ىأرب هيل ءراشافهرواشتذ عم نيدع_سر واشولعفا هللا مث تكف هللا لو سراب هيكل

 ه.4-ءدخاممذلاةروصىفلوةي هنادي ربديرتاملةلاةفهتلالوسرا, كيف أ .-ثهللوقاسىفا ةمأ سم
 نمنيةسو وأ اةسوهض رقي ناهنمبلطوة-جالاهيلا حشو ةقاد_صام مدين اكو هيلاهج وف
 الاقو ل سو هيلع ىلا عت هللا لدينا |نمهلايك-ُثو عاضرلا نهءاخأ ناكو ةلئان وبأ هعمو هلايعل ماعطلا
 انيكسلو هلذ_2 نا دينرئاناالا_قفهسيف اي رتاخ لاةفانياءءالبراصو انمةقدصلا ذاب انانعهناهل
 هلع ممن ام اوقرهت نأ م-!نايملأ 7 ص ىند رس دو لاو هرمأهيلالوثدام ىر' ىد صد 0

 ٍِن رشد هسجولا ليج لح ركنالاقك ءاسنلاق نهرئاملاقفه_:مانهر بلطمت لطاملان م

 تارشلا
 ههل هنافهيف نام ىلءاليلد نوكيل ىتحالىذأو ىتباس ناسيا هت ثيملذا كل ارمشالا نهاعون ناك ىذالا كلذ نا«.فو (ىذالا لب
 هعم ىذا ل هدد .ولارشالاريغل ف: دما مالاك رب د ةمق هيلا ل اوسر راق حدشل او هلا رقكلانيب عجدقهللا



 موو

 سس سس سس سمسم سس مست طمس سس سس سص سس سس سس سس سجس سو

 نيةسو وأق سو نهراذهلاقي نابمويفراعلا ىذخ لاف دالوأ لاف كب ءاسنل انت نم ىث 2 بارشلا

 ناكودح أ ىردبالى>ارسالم 1 ىلانال | اعذأم ههدعاوو لقت عو ردلا ىنعنةمؤللاو حال !|كنهرننآلاو

 لو رقلا عقم مل-سو هيلعهللا لص هللال وسر مهعيشهيلااونج رخاملفنيحا ممهآر اذا ارب الئلاأر

 ىفجرذالهل ثلاقفهدصحف هتأرعا عموهوهودانهوثأ اما هيلعم ْمعأمهالاهّلا مسا ىلعاو ةلطنا لأقو

 | ىنآو ند هام هاكدا لاعدا نة ع هاد ىو ءدزإ ةيرات اًوص عمسالىفا ةعاسلا هذه لم

 00 ام-هل>وث لزن مههقطن ؟لكومءالب وهو باحأال-ءان نءطلاىلاولو ئعداذا مركلاو

 ةادعاو تاكد ..هأ ىلو هتيأراذافهسأرتيط مئاسىفاةمل منام لاق ب رطل اهنمح وب 0

 مهل جو برعلا بد طا ىدنعلاتفامط موِلاكت يأرامةملسمنبا هللاداح و ممهاتأاماق هوب رضاف
 هر ٌكسماف منلاقت ايناث مهلا فى نذئا هللاق مث هءادكأو وده مشيش مع :لاق5 مشأ ناىلنذانألاقف

 ىلاءأح اما حر حق سو نرش كلا يدش مارال ماد عر رضفهورضالاق

 تهذت حاصنيعالا برضا وهن هن و ع يع هللا لوسر

 م-4لاق ةاوريك-5ىلصت وهو لو هيلعملاءث هسا لص ىنلا اوناقمهود< مقر قب رطق دوييلا مه

 ع-عأام و سوه ولع هلل ىلك هنن نعد كامرا اومروهللالو كانك هج وعافأ اولاقذدو> ولا تحاذأ

 ٍ هئماقو* فر اوةطنب لف نمل (.!لهترذأو هكعم ءدص ّملغاما لاك ءاندم سأل ةاوااقوهونأدوهعلا

 هءاعىلا ءت هللا ىل_صلوسرلات ساذ :ادهامألا 0 ال ةزاو>ىلعاذهلدؤ رو ةيلعتلا عن هذلا ىلص

 ع ,نحيبأ ب هذم لعلك ثنةسقلاءذ هنا كبسلالاتاذلويلاعندقا هجر رةقيدح ىنالاالخ ملفو

 ضةةنئعلا كد ٠ رتو ه.هنالعاناىلاريش: هنأ كف :برحملا لهآ ل: ةبةصقلا هذ مجرتىراخنلا ناالا

 نباهدر وأاموهىفا ءااواذ_هامهدحأ نالاكشا ةصقلاهذهىفو لاكش االفبراخما ك- ىفدب ريضي دهعلل
 هيقمفط صخر يك ةرفكمارك االب :لسوهياع هللا لص ىلا فن عطلا نا نمىلاغت هّللاهر رعغملا
 كاع اهب نا هلا نبا هنع باح دقو ئوة لاك ثاوهوم مل عهمئنرلو سو هيل علا ىل_كهللالوسر

 ا هاركالاك ناك هنم صال هل 25 ىو لقال ىدوتملام لا 5 ىلع هضن رو ماذأ

 نمرفك-اانماك-تلاو راقك- ل! ئر سدل لاقوهدعا وةقداضت راىمسلانياناالا ىوةريغو هوهن رغظال

 بدلا السم ناطا لل قفا دقوهار ك الاكراصدهل ةحالاتدّدشا اذانةوؤهمةحاصلملاالا ار هك هأ رك ارمغ

 اماكن ونايهرلا سدلاسلي َنانيملسا ان د نيل 1 اديصل ا[ مرمأهيلعدتث اال هناىلاعت هللادجر

 نو ري 2ك هع دو ريسلا باتك ىفد م مامالاءاضتر ائذلاوهيلعءاماعلار كنيملو العقفما رغيلمومااكب

 ا |رفك د-ءنال لة مو هن ر ونواصت رمت ناك اسما مومالاك نأ ىنعي هحرمش ىف ىسخرم ىلا لاقو كلذزاو ب ىلع

 هللا لصداعدق يردد الو لك ايالامابا ثاكمه. كلانا ةملسم نب |لاقا-!هنادباو ر فوهرهاظريغدصقاذا
 تك لعام! لاقفالمآه.ىفأ ىرداالهتاقلوقالا 25بار اريدلاو ماعطلا تك رم 4 «الاقول_ىوهيلعىلاعت

 ىأ هنمذمالامّي ةلوق:ناانل نذاف ل نن هللالو-راماولاق مث وش *.ىلع مزع نا جذي ءاذكهودهحلا

 لاقمت رافشإلا ١ اودشان وهعمتدح م5هلُدأن :وبأ هيلا رح ةنذافكنمىلختلا راهظاب ضب راعاارهعذخنل

 نه هب ىلهدنامهنافةمعت !اهيدارا وعالملا ع نمانيلعل_وهيلعهللا ىل_ص ىنلا ىنعيلجرلا اذه مودق ناك

 برسعلااند 5  راحلاق من وعرف لن مةاجنلاىأم-ظع بر نمءالب ؟لذ ىفوىلاعتلاقةمقنوأ ةمعن

 ةقد_صلاب اند لايعلاتءاضوناديالا تده> ىت>انع + بلا تعط ةوهدحاو سوق نءانتمرو

 ىلع ىنادجأ نم لاحر ىتملاقذ هلريص سرمالا ناواد ملت دحاتنكدقسءكلاةئهلكانام دال ن 8

 هيلع هيلا ىل ص هق> كلذ نا لوقو انعم مدقت امايش س ركذم ارعوأاماعط مهل عاتنتل موكيت ”اسهأر

 242222 جملا



 تاكو لا ىلأ نما اوهواهدب دشتب ليقو ماللا فية خ5 ؛مالسروءالاىأ( عذ اراب لفة ا ىفابعك ل قام ل ثم ىأ( (كالذكو)

 ىذؤ. ) عذار وباىأ(ناكو)براعتباىأ(* ءاريلا لاق )أ يقلل لورد رس ىف يراشلا است ادب
 ىلاعت هّللأىل_صهلنالوسر بر را نمرفت دانس هنأ ىور(هيلع) هادعاىأ موا (نيعي ومتوهيلعهللا لصهزبال وسر

 ا ب ااا ب ب ب ب  ععتباب ىلأ ل" -ةىف ل سوهيلع

 ةس+ن جر ةنذاف عقار

 كيم مد نب هللادمءرشت

 هيأع هللا ىلص هنأ.“ نمىراخلاوا ورامةل» ةهلةقوسعك ةصقلثمىأ(كلذكو) هيف ص+خربنا هلذ ملسو

 عقار وبأ(ناكو) هنعلاعتهّل ىذربزاعني( ا م عقارابأ ل ة)م-و
 ل هي ءالع نسب وز هي( لو هيلعىلاعتهللاىل_صهّننالوسر)اضيأ (ىذؤن] 4 ::دادوهي نم

 نارظانث»ج حرز او سوالا ناكو قد .ةحلا ىنأن ب مالسوأ هللا دبع همها عفاروبأو هلام ىلعم عضل رحت

 ال | لسو هيلع ىلا عت هللا لص هللا لو بر ىداعب نءالجر لعن اولاناعك نموالا لقال رخلا ف

 ةنسةج< ا ىذىف ل. ةوناضمر فت سةنسىف كلذ ناكورديخم ىمقحلا ىنأن يا أاورك لف سو الا انلض#"

 هللا دبع رزه |ن ممل سو هيل عىلاعت هللا 0 هللا لو سر هل ثهدثالث ةنس محجر ىفوأ عدرا وآ ست

 عئارونأ ن اكو ةوسالانب ,او:دامةوبأو سدت نب هللادعو نأذسنيدوع موةبتءنهللادمعوك يشعْنءا

 املا حار وسم-ثلاثبر تلي هل يا امل ندع ه1 ناكوسرعلا يتم لال نيب

 ة-> أاحىذش هناك هب وُ عئشنو بل نان راو فطن او باطن الاوثكماهنأ م الكيتع نءالاقو

 نأ بسس ن نبادودسمو
 ونأو س نأ نيهللا معو

 ىازخو ىبرنبةداتف
 مه فيلحو دوسأ نيا

 نبامهيلعرمأو مل-سأ نم
 رهش ىف كلذو كين

 نس ةنكس ناسمر

 1-1 اخدق قالا ىاغآىفاف ل ةدافال_خاد تنك ن اهلا دبعاب ب طك اولا هللاقف نول اد سان لاو 0 2 *:ىأ

 تدع ص "17 ع هذاماكم 1 لالعفزمسب عئار وآن اكوعبنا اغلاتذ أو ثمقف ىلاغملا ةمجعملا حقب لا

 تدب :ى ىهو لت كانت دع مدع أو :ةدادال ى> هين م ىلعهتقلغأ اب حذامأك تاعدج و َّق فاتلو ل ل

 شهدا او توصلاوحن تء وهافاذ_هنملاقو عا رابااب تاقفوه نيأو وهنمى رديالءاهأ عم رقم
 وحساى لأن |وأ هيأ

 ال_-رنال» ولاكماللاذعفار ابأانتوصلااذهامتاقوتد ءمتجرخفاثيث تدص| امن ردو 2 3
 نيهللادم .ءنع قويزلاو

 هزذطد ىف 0 ءهيلاثدتأم د ا دم 1 0 ى ع م زحنب ورع نب ركبشأ

 اذاؤ ضرال اهتلن ة عردلا تدب اىتد>تلزنو 00 2 وب تح 4 0 هدقن :ىد نعناخ.كاءاوروالسرع

رمل ىةكالرابلادنعشقق 55 اسر كف أوتعقو:كلدكت سفأى 7 0 رمأ اظول سس
 كيدلا حا هاملقتامهناو 

هللال_ةقوةاحتلاةاحنلات الدو هىا تالتقلطن افزاحكءارحات 0 ءناىداشي روسأ| ىلع عانما قعود ىو لمح
 

 تارا ا اهحذ اهمددذ كل رددمأ لاق :ثيدمحلا هتث دحو ل سو هيلعمتلا ىلص هللا لوسرل تي امتع ةارامأ
 ل او نمرك ذنم ل ؛ل-وهيلعىلا ءث هللا ىلصهرمأ ل ثمىأ(كلذكو) طقاهك_ثأ/ ىف ا عد د رشأاهددب :

 هيلعهّللا ىلصهناف(لطخن با لثقب) هرماك ةكمعتشف موب ىأ (حتفلاموب) مهضعب لثقب(هرمأ)ةرفكللا || ىف ءيعارت_ثارهاظلاو
 ةرعك لار مسا تتاول_ةدولو مهلمقي رمان بث ارماو لاح رة_ةدراالا سانلا نمأ ةكم حت "أبو نيتللاهيئيراحو) 8

 نبال ناكو ملسوهيلءهللاىلصهوجهوهمذ نماورثك أوهنوادعاورهظأ اوناكمهنال.نيريجتسمأ] 1. نا :كاتناك
 حتقبلط+>نياوديثاساب نيح.حصلا ىفاكريسلاقودو ف نصملارك ذاكهو>منا.ةغا ناثنمق لطدخ 18 (مالسلاوةالصلا

 ر زعلاد_ءعلج ةولاله ل ةوهللاذ معهمسا ل. ةئهلئاتوهمساىفاوفلتءاةلمهملاءاطل اوةمدعملاءاخلا ءاتلاوب الان ا

 نيديعس هلآقو ىاكلا نبا هلاق بلاغ نب ميت نيريثك نيرباج نيدعش نيفاةمدبع نب لطخو بلاغ ليقوأأ نع ةتيلسإ ا 3
 ىزعلادبعهناىربطلا كسانمىفورببزلا نبال يةوىملسالاةزرب وبأو ثد رحنبا ليقو صورا ثيرزح 5 0
 هيلعىلاعت هللا لصرعأ ) وز ةس+ هل:اوىفلاوقالاو هلق ىفاوك رتشام_ وما للم_>يقدد زنا تك هررع مالا

 امية ةيرعأنانالاَناتأر ملا امهو لط نبا ىثي راجىأ(هيثي راح) ل:-باضيأحتقلا مون ءاهثطو 2 ىلاعت
 لاقةب رقوانترفامهمساو ل سوهيلعىلاعتهللاىفصووجهو (هبسناينغت) ةكمب اتكتا] 14 لاءرك ذاهلتقف

 هيلع ىنلا:ايح فثنام مةدتشاعفاهنمافىرخالا دعو 4# ءعىلاع# 0 أو 7 >| ل

 5 دئرلال < دعا هنا ةقينح نأ ءد رالقام يفعق :وفالءخالاوهاد>ا ل“ ةالوام عاتق عصام ثيل ي د ياهلا هرك ذمالسلاووالههلا



 ىلع” هللا ىلا لو سر نمأ ةكم حنت :مونناكا1 صاقوىفأنب ادعس نع قويبلاودوادونأى و روام قداس مالشا فره: ملا ههنا عم

 (رخآ ٌثدد>ىقو ,) لعأىلاعتهللاو نان راحلا اههلعاوال مأ ملة قام مما نيدن لو ىحدلادرك ةنيتارماوةعبرأألا سانلا [سومبلل

 ىوهىفاسملتلالاموهمسا ف رغأال لح لاذ هم ىلح ا لاق( مالسل اوةال_ضلاهيلعهمس ناك الح :رنا)ءاور نمىردأالو 4دلا لاق

 3 ”لاقذلا مدن :-سقاأواهتبادنمتطقسفاهكردأن يح مال- بكاووالضل اهءاعهتتياس دن زو سة ىذلا وهو ريقت نبّدرب وهلا

 1 *اىلءاماو عوءايلاتامئابىأ مذ رلان مفك ىور ولاقةيط راو رز وس معارك 8 1 (ىودع ىنيفكي

 لتقف سوةيلع ىلاسعت هل لص ىلا هئعب ةانادلانلاقف) ظرمشلا ىنعماويذةلو صوم نم ليقو عابشش ال ةو ىمن:ءابننالاو كيتا
 ”ها/ ةانكلا مذ لقي كلذك وهلوقب ىلحلا ىلع ف دعت دقو ( ةعاج ل ثقي رمآكلذكو و

 ةنك اسةلم-همءارو ةحوتفمءاقب ان ةرفو تئاخ سرفابتئطو ىت>ه:ءىلاعت هللا ىذررعنمزيملا

 ةيلعفةنزب ف اقلا عاقب ل_قوةد_حوم لاب ةيرقرغصمك فاقلا مضدةَنس رتوفاأ ون وو ةيقوؤهانثم

 راصنالا“ نهل>رهعمواتدصم #سوةيلع ىلا هثهلبا ىل_صهلنأ لوسر هثعءئالوأ ملسأل طخ نبا نأكو

 دترامتهلت دام هنن عدصا ملو ماسفاماعط عنصي و هل عدي نا مداخلارمافالزنماول راقهمداملس لوو

 ل دحقو) مل_.وء«واع هللا ىلص ىذلا وجوب لن اين“ َن اةامق تناك أك ممم

 ىيفكي نم سو هيلع ىلاعت هننا ىلص (لاقف) ل_وءياءهللاىل بص (هم-سناك الج دنا)

 هللا يضدرد_هلولا نب( دلاخ لاق فهل“ 25ىفأ. .ةاكنوكت ع نمىأ هله: هنواد ءرهظ[ىذلا( ىودع) لاق
 هلبا ةناعاب( هلمم5) ه '( 5 -تتو هيلع هللا ىل_صيننلاهث ةءق) هل“ :ةنمكمهأام كيفك [(انا) هنعلاعت

 كرتلا ىعوةلاقالا نم ( لب ل) إسوهيلع هللا ىل_ ص هم_سنم لقى فرك ذام لثمىأ (كلذكو) هياع
 ىئلارمصضهلءافو لوعفلل ىنب ناه>ةفوأه ئاث ريكو هلوأمضدو عقهنعاشعاذا هترثعلاقا لاق

 رافكلان م)1-بوهيلعىلاعت هللأ ىل- ص(هيذؤب ناك ن ي) لء افلا ب ئانعوةرموأ هلوغشم (ةءاس+)

 ةيذ> ىلأن ءىورالاذالخت كابل ةبوج وىف ةرئاكلاو للا نيب ف رذال هنا ىلعاذ هلذق (ةيسن
 0 لام 0 , (ثراحلاني رخنلاك كانك هن :مدشأرفك نالرفاكلا لق مدع نوري

 ناك ورادلاد_ ءعئنن مىذرقلاة مناع ني:داك نبك راع لاني رختلاوهوةلههمءاروةمحعماداضأ

 ىذلاوهوردم سويلم ىلاهندقلا لص لتقف اسوهيل علت هللا ىل-< هللا لوسرأع اذالاوهوادعلاد: -

 امد 5 انامب أ هل هلق دمد ىوهءلع ىلاعهّللا ىلص ىذلل همخأت ل

 قدا طم ءلاوهو ىلا نم 5 امثرو تذنموأ رض ناك ام ١

 4 ةرص هلا هرضنلاناىلاعت هللام_-هجر حسا نيا نع معن ىلأو هدذمنبأك ن سد ؛دحلاض هن ركذ

 ْنبةمعلع :وهأ ءاةحص هلك ذلا و طاقلا ىاقتاب س>اف ماه واق ةقلؤمان ا اندنحدهش

 لاقهنار هافااوةداك نباهناىفام_ممم لك ءلارت_ثالاطاغفام_-ه ريغو ىلكملانا ورعب را 5 ذاكةدلك

 حتقلاةمل سم نههنأ ل .ةو رحاهو لأن ءوهوروك ذا ثراحمانب رذلاو+ًاوهو ريغصتلاب ريضنا

 د رسأن اكو ريغصتلاةّةي_صب نيئلمعمءاطو نيعن( طيعم ىلأن بةبقعو ) له_بوهوهبدس طلغأاو

 تشاعتكنم" افىرخالات ماسأو انتر فوةراسامههسا ىل.يلالاقو ا.هدح[ثل:5سانلا ديس نبا
 أطخ وهو ىهتئارهاط

 كعسيق 3و ومال كرها

 هظيضىخدلاو ىاطنالا

 نم هياث رس كو هلوأ مدد

 هةكاو ىأ هَ رمعلافأ 2

 ق قاكملكا أمهعتو

 هناءاتعملاقو هام طرص

 الو ىبتت اةءاج ل كر

 دحأ نعتش لهنا ند
 حجرهنا ةعاملا نم

 ةال صلاهيلع لش ليشملو

 ىدءه-ةءجر مالسلاو
 ل-هاثو ةلامالا قنحص

 نيلئاقلاةرثك كر هالو

 لب رمل نيلفاغلا

 نم)ةمث ا ريغةعاج

 20 نمهيذوا ناك

 ن رذغااك ةيسساو

 "1 اعلاوهو 6 1

 هبهذم ىقه.صعت لاك نم

 مهألاه رشمىف هتقاجو

 نمقة#اوهاذهناكنا

 اتئءلعر_طمافكد_هع

 وأءامسلا نمةراحح
 اميل و كل ل يمرس داس نبةمةلاعنب ثراها ني رضنلاوهو ملأب اذعدانتث

 امهمنااههدحأنيطاغ هيفاطاغف عز :وأو هدنم نبااماوناو صلاوهاذهو هلقنايلعمالكاوةالصلا هياعرمأءارفصلابو ر ردس

 ثراسلاني ردا نالت اهوتاامعحا | وق“ وئدادو ىلكلا نباو راكب نب ريب زلاهرك ذسكعلاب وهاماو ةمةلعنبةداك همن ىالا#

 عاجاب اطاغاذ_هه هى سأ نب ,اىلاكلذاو رعو ,ةفلْو ا نماملمناكولب الا نم ةثامءاطعأو مال او:الصلا هيل ءهعمان نحدهش

 ىهذلااذك و4-ة:ءندلا ىخيشلاك لذ رك ذدقو ىمتناامهيلغدرلاو امهةيلعت ىف ريثالانباتنطأدقو زث_لاوىزاغملالهأ
 ةيلد :لانواكس و ةلم عملا نمعلا حتتفو م 1 د طء ءمىلأن اةبقغو) لما ىلاعتوهلحتسئاو ىلحتا هلافامىلعدي رحتلاق

 فر هناامافردنب ماللاري كب ؛ةءاسن هللاذمعدرسأ يد :رقلا فانمددعنب س مش دبع ني ةيمأنبناوك ذنينانأوهو ةلمهمءاطو



 لاقدهماب ةيقدلل نملة نم> لأ 2 ايلعل ةوئراصنالات 5 ا” نيرمصاع ل رمأ هم اناافرهناكو ردن نه مالس أ|و ةالصأ|ه ع

 (اولتة دعب وعتفلال بقل هذ ناك نم ىأ(مهنمةعاجلتقب) ى هدوىأ(دهعو) رانلا ىلا لاقد ئابةيدسصلان ىلا لاتوأر انلا

 داع تنايةديصةب> اص نيسلا مضي ىملس لأن با ريهز نب ب عك لدم + (هياعةردقلا لب ,ةدمالاب ردا نمالا) هل- ة:دوهعنمىأ

 هنوص ىلءاب ىدات طيعم ىلأ ني ةبقعن ا سامع نب نع ف فيعضدنس (رازبلا مهر ىوردقو)ةفورعمهدصتو

 ىورو ( شا رةرشاعماو

 دلو مهو ندب رقرمشعمأب

 رحبلا قةباد مسأباشي رق
 دقو هناو_ىح لك اه

 برضا مصاعب لاقذةيبظاا فرغ هللا ل>ءردب نههفرمصت :ملسوهيلعىلاعتهللا ل كى 1 2و

 كتوادعب لاةةدهثاب ىات تن للاق هللا هجر ف :_صملا مالك قىت " الالح ةالمدقأساو هقنعب مطثهقنع

 هيدا ١و هيلع ىلا عت هنا ىلضلاه هقنع ت ثب رضاماقرانلالاقة هصلألن هلاةقهلو_سرأو هلل

 مل_توهيا عنيا لص هللا لو سرل ىذأو ةواذع سان ةلاد_ثأناك هنالىأ نم ريعرقأو كل“ ةىذلا

 ل-تقب) حتقللهمودةدنع م_ْمِءىلاعت هللا ىذرةءاحصلا ىدوىأ فوه ىلع هللا ىل_ك (دهعو)
 ليق) هلت اهم لعروض و م _سوهيلعمللا ىل_كهنوذولا اوناك نيذلاراقكلان مىأ )م -ممةعاسج نكت 1 ميو لق

 لو هيلعىلاعتهقلاىلص ها هتواد ءةد مدقنيح (هدعد وهل مداقوهو ةكم تف لبق ىأ (جتفلا || نع هس“ 3

 000 اا ا مال تلا حارا (اوا ست مهمالساو مهردخخ ىح ربالو نوبتمالم[ايمملعو | | اى ع 0
 هللا ىدر ريهزنيسعكو حج رس ىنأ ناك ه رمد و 0 هءاعور دقلا لع قهمال_اب)مدقتو عرس ءأىأ

 (سايقثبانع) ف عض هيفدن__ءاور نكلم دقن ث تس د4 126أ نم( رازعااىو ردقو) امم ءىلاعت

 ىقو(رثعمان) هنو_صاعفأر(ىدان) لة مدقت اما( طيعم ىلأ نية - ةعنا) امهمءىلاعت هللاىذر

 ةقورعملاةلبمقل امه( نشد رفزطال_ةخاو ةرشع مط نيذلا عاملا هو رشخم جرش ءاكقأ ةحشضت

 هيلع فطعمأو وأهريسغ نيبو هند ؛قرلامدعه-:جكانايباهر كذا ئءاوةئانك نب رمغن ةلانلو نم

 لمعت-.1هلةمو كذم رد نودىأى راكدنا ماهقت- تا( مكتدب ن 50000- روملسملا

 ! ريغ قل-:ةنالاقي و سدح هان عمل_صاربصلا(| نب ها اك صاصدتخالل
 اريص ل 22:( لو هيلع هللا ىلص ىننلا هللاقف)ارب_ص نالف 5م و لمه مدقي نابهنم:12غنودو برح

 | نيئزوت-.لادحأو هو لسو هيلعهلاىف_ص (هللالوسر ىلع )بذكسلا ؛ةلدمعت ىأ (كئارتفاوكرفكب

 تبياقىقهللاةنعلباو ةااقم يا عاعدف ىلصن وهو مل_سوهيلعمللا ىل_هعهيلعر و زحلا ءالس قاأىذلاوهو

 وأ ظواحما مامه نب( فازرلا دبعرك ذو) سم ثدبع نبةيمأ ىب نهو هورغ_بلاقر وه-تموهأكردب

 هبلعهللاىل_ك ىنلانا) هعباح قهتج رتحهد2ه: دقو هلال فيناصتلا حا ص يفاغصلار 5

 لاق ) لهب هنوا دعرهظأىذلا (ىودع ىنيفكب نملاةذ) برعلا فالجان م(لج كرر

 نيدقتاط نم ل-ج رجب ر نأ ةردادملاورعب 0 تغب كيفك أ (انأ)م اوعلانب( ريبزلا

 اذ_هولوتةماول:اقلاانيأو عجشأو ىوقأانيأ عيشها اقيلفصلان مى را رعب ن نمىدانب وامان اق

 هلمقامىكو راك(اضرأ)ةم ركع ن ءهعماج قفا ز درلا دمع مى در و)هتءاجشوهباقةوقتداز رند هلعقنا ا

 ا ل
 كرتمالو
 اسن رني>انج ىذل امو
 ةغمصد : (ىلةةأىلام)

 مب ن -ه) لو-ه |
 0 .د*غ ىأ (اريسص

 ب راحرمغن م اذوخامو

 ىنلا هللاقف)ة كر ءملاق
 5 وهيلع ىلاعتهنبا ىلص

 الوأ ىأ (كراقكب
 هللالوسرىلعكئارتفاو)
 هلع ىلاعت هللا ىلص

 ةناهااينات ( مل-سو

 ركذو) اراقّد>او هل

 هعماحىف (فاز 1

 نا نمل اللوم ةءركغ ن
 اهيلاج رخذ) اهلثقب ( ىو دع ىنيقكي نملاقق مالا اوهالصل !ه.لع همسك 3 )ةكرمشم(ةأرماذا) ل

 0و لودع ار د راو نأ سنو هوو (!ةاتعد) نع ل انددتا ىضر(ديلولانيدلاخأ ١ ل6[
 هللاودع ناك نمىلاعت هلوةنم» رعك دخأو باند سادت هرم هناب ةيك- !الاةعأ ضع ىئاف سامحت هل دةمؤ م 4

 نم ملاقنل->ر كدا

 عذدب (ىودعىرفكي
 م اًضد أ ىورو(ربب رلاهلث) وهوأربب رلاىأ(«زرابقانأريب رلالاةف) ىعورش

 هللاهجر فذ_صلا مالك نمكلذذ_خأو نأ ةبالف صيت ر 2ك رع نابههضعن ىتذأوهن" الا

 اً لا

 . تيدلاح اوي 'جرخف ق ودع ىنيفكي نملاقفمال-لاوةالصل !هيلعدمسا تناك ةأرما نا) ن ةنوملات نملحز نءهورغنع هعماحق

 لا ازتالوهملا ن نسدتو هيقساو ةموطت ةيدوهيةأرماىلا ىوأن ناك نيما 1!نمالح رنا ىعشلا نعةبدش فأن ءا ىورو(اهأقفديلولا

 اهتابلج را مخاف مال او الصلاه :اءهل كلذ عفرفاقنخىلاي الان هةلمأ اوت بوهيلعملاعت هللا -دهللالوسرف هذ"

 اهمده_بودي ءاعيىلاعت هيل يبرد هاه كل ذلاهأ“ قد عقتو هبسو هيقهيذوتا 6



 ئو راذك (هال-:ةيلءيلاربب زلاوا اع ثعبذ مل بوعي عىلاعتهللا ىلص ىلا ىلع يذكالجرنا) قاز رلادبع عماح أم( ىو دوز
 هللاىلصهننالو سرنا لاقةراصنالا موه ىرق نهب رقىلا لج رءاج لاقريم جنب دعس نع قويملا ىو روارص: ع

 ناىفرعأ لسوهيلعىلا عن
 اذ ةنالفىفوجوزت
 ىلاعت هبا ىلص ىنلا كلذ

 ايلعلدراف لسوءهيلع
 نافابهذالاو ريب زلاو
 الودال_ةفافداه_ةكردأ

 ابهذةهناكرد:امارأ

 | ىلاعتهنلا هجر نات نباءانؤا نمو ةقب اسلا هنعىلاعتهتلا ىذر دلاخةيضق نمو باسل ةأرملاهذهىفانه
 | مالكلاامئاوهيفٌك شالو ودع بان لك نأ ىف صن هنابلوالا ىلا لام نم ومٌعأ ضعب هضرتعاو ىداسلا

 500 ريس العر كديتوادكو كودعانأ هلوق لباه_ىقنك سكعننالىهو ةيضتلاهذهسكءىف

 اودعريمالاو رعمالاو د ءانأ مهم دحاولا لوي كلذ ةلزرغم مه سفنال نول هك ءاعضولا دحتانال كلذ هللوقملا

 بهذمةروك ذملاةأراهنعهّللا ىذردلاخ لت ناب ورممالا ىداعب نم ةّمسن ىفهنال « غن عقر هب هدصقو ىل
 رمام لئاق نا ىة>ةملاف صرنا ىف حب رص هخصق ىف ركذامنالوهاسا هللا هجر بات عن ب|ءانفأو ىلادك
 رجح نبا هلاقةدر هنارهظي ىذلافان دعاوق ىلءاما امم بةقرفملا نم مهدعاو ق ىل هلك اذه ص ةنمال درع

 نا) هنعىلاعت هللا ىذرريبح نيديعس نعا ضن أ هعماح ىف فازرلا دبعدهاور( ىورب و)ادخام مالعالا ىف

 در>ذالاو هل صرقنتاهيف لي واقأد نأ هنادارملاو إ_سوهياعىلاعث هللا ىلص (ىنا ىلع بذك الجر
 هيلا ريبزلا وايلع ثعبت) هعض واش دحىو 0 لعل اسج وبذل ع وهيلعملاعتهّللاىلصهيلعيذكلا|

- 

 2 0 || لإ ا

 - - و نهد دم ءاموهق

 نبءاطع نءالوص وم رخآ

 يهلادبَع نع تقاسلا| : ار
 5 1 2 ب || لاقفراصنالاىرقن مهب رققأ الجر ناريبجنبا نعى ويبلاءاوراسملةراشا هنالءالق ىلةيمل (هالتقيل
 بلا 7 ]| | كاعتهللاىلص ىنلاكلذ ابق ةنالىفوج وزتنارعأو ىنا رأل_بو هيل عىلاعت هللا لصهللالو هر نأ
 9 2 رع || ءادجوفابهذت هناك ردتاك ارا الودالتةافه امتكردا ناف نالفىلاا بهذا لاق :ريب زلاواياعلسراف سو هيلع
 ناك ناف دن ادجدجكاذك ئذلا لج رلاىمسورخ آهجو نمالصتمهاو رو هتاف ةيحهتغدإدق
 رفكلاو لة قالابجوم سل مالسااوةالصل الغ هيلع ذك ا در نال لكس ثمو «ةاذهدارأ ف ذصملا
 لك ناىلاس هذة رماك ىد وكلا ذ سوهو و ارحاس هنوكسك هل صقن همذو ارتفاه-يلابسناذاوهاسعاو

 ةيحلا لة لعاكهارتفارخ 1 ارمأ هنملع ناك مل وهيل عىلاعت هللا ىلص هلعلوهريغ هلة. لو رفك هيلعيذك

 ثيدحلا عضو زوي هناةيماركلا لوقامأو نيدلارمأ افا ن مهي انج نم هيفامل اء صو: هم هل ءلوأ هل
 هل :وككملدأ و ذب لاطًأ مدع ىباط اد رولطابلوةوهذةيايدةحاصا ملسوهيلغىلاعت هللا ىلدهيلع
 ني مذاق نيىقابل ادمع ظاحلا مامالا وه( عناقنب اىور و)هداسف روهظاد رلا نءىغ وه وهيلعال هلابذك

 (ال-_جرنا) نونوفاقب عنقلا ل عاف مسا نملونقنه عناقو مدقت [كىومالا نيس اوبأ ىثاو نناقوز رم
 تعءعمسىلا هللا وس رال اقف مسوهيلع ىلاعت هلا ىلص نذل ا ىلا ءاحإ) م ّمعىلاعتهللا ىضر ةباحصا !نم

 ك اعت هيأ ىلص ىذل | ىلع كلذ قش كلا هيذنعطل اوهمذنمهيذامل (احيبق الوةكنتل وعي ىلأ

 نمهيفال رفكلادعب ةريبكر يك [ناكاعو رشم هل 23 نكلولو هلهتها ركل هيلع بعص: ملىأ ( لوهيلع
 لاق ىاحلا ظفاحلاناف هنمةقث ىلع تلو حارحلا نيةديبع وأو هلدخرلا اذهو ل. ةفوةعلاو لّدقلا
 |نباودع-سنبادا ور ثا( و) امتدصةةبشرام ى ايسو اهل ةقدنلولا نب دلاخن ا مدقت ىتناذأ رااكهث رعأال
 | ل-يقو ع يحصل ىلع ةفيذ_همسا لعافلا مسا هنري رحاوملا( ةرمأ ىلأن برحا هملاغاب) ةناذيةركاسع
 2 ىلص ىنلاههرك_ةدياولاهمسا ناك مو زن ب رع نب هللا دمع نيةريغملا نب ماش ىل قو ليهس

 ةماس من ب_:مزمملا ماو خاوهو رصم نو عرف مسا هنالة هو ركم هةيمسنل افرحاهملاهامسو ملسو هيلع
 ىري#لا لالك د عنب ثراها ىلا نموا ىلا دس وهيلعىلا علا ىل_ص هللا لو سر هلسرأ امعهلا ذر ||

 حتف5 نميلابنيدترحلا لاتق ىلا +-ةفالخ ىف هنعهللا ىذر ركب وبأ ةثعب مثتاقدصلا ىلع ةل معمدسأو
 |ىلعهلارارقا( ركب ىنال)ب و ةنم(ند.لاريمأ) هنعهتلا ىضر اكشن ميلابةميظراث آ هلوحوتقلا
 مه رنعز قىأ(ةد ل اةف) نديل انىأ( ٌكانهةأرمانأ) مل_سويل عىلاسعت هللا ى_ضدتبال وسر هل ع5 ف

 لد رلا اذه ىلحتا لاقو

 نملوقأهم-|فرعأال

 نم ىلع ةح> 6

 ( عناقنب اىورو) ظفح
 وهو نونو فا#ب
 ني عناق نيىقابل ادى

 احلا فاو ننقوزرع

 نا) ىومالا نيس اونأ
 قص ىنلاىلاءا-الحر
 لاو سس وهيلع ىلا عتهلا
 ىلأ ت ءمس هللا لوسرأب
 احيبقالوقكيةلوق»
 كلذ قش هلم

 ىلع) همأس عصير ىأ
 مهيلعملاعتهشا ىلصونلا
 اذه ىاحتالاق (م--و

 امهذ رعأالم وأ ول> رأا

 تصتلاب(رحاهملا غلبو)
 اري_#مأ ةدمأى أنا

 ركب ىلال)ةبايث(نديلا ظ
 ف يأ( كانه) ةأرما نا راكب ىلال لص وأىأ رحاهملا 6 دو علب مالدي دبة سن ىفو(ةأرمانا) هلصو ىعملاو ( هنعىلاعت هللا ىضر

 ش اهلجالرأا لاح ىأ(ةدرلا فر نما



 اهيدي خس ىفو (اهدي) راهملاىأ(عطقنإسوهيلعىلاعتهللاىل_صىتلاس سو تءغنتو ثاغتىأنونلاديد هنب(تنغ)
 كرمال تاعفامالول ]لاذ كبابأ كلذ غابف) اهنا ثواهدوج و عةوأا هنا كل عطق بسنالا ناكو (اهتياث عرنو) اهيدث ةخسسنىفو
 ةأرما ىفالاني ءثم للعلا نان .هريغىلا ةمسن ابا بابسأ ىلع ةبترتملا (دو دحتاهمشن سل ) مودقشرب زن ىأ (عايالادحنالاهاتقي
 ديلولاهمساناك ىبو زا موز ذم نت رعنبهللاد_.عنبةريغملانءاو درسا هاو ركاسعنياو دعس نياهاور تن دا وأهف ىفالن خال

 ىلا 4 سو هيل عىملاعت هللا لص هللا لوسر هل -رأن ينموثملا مأ ةماسماوخاوهو رحأ عملا ءا وسو ل سو «ياعىلاعن هللا ىلص ىذلا ههركف
 وبأهثعف اهيلارمس لو سو هيلعىلاعت هللا ىلص ىفوتة:دنك تاودص ىلعهلمعمسا مثنميلابىريجا لالك دبع نيش راحاىلا نما

 8 نيد رملا نمنميلاب ن ملاعق ىلار كي

 ديبلنب دايز صركب ىأ
 لاق ىفهلو ىراصنألا
 راث آنميلاب نيدترملا
 ىلادعت هللا ضر ةرعستك

 (ساجزا سو اع

 هأماتجه) هاورنم

 ةلمهمنوكسو ةمجعم
 ءامدعةأر لاول مق
 ةيمأى أن يناورم تن
 هللاىلص ىلا دب زنيإ

 لاقف مل_وهيلعملاعت
 موقينمىأ (اهبىل نم
 لاسقف) اهلسقب ىل جال
 انأ اهمو-5نم ل حو

 ىأ ( ضو هللا لوسراب
 ةعش رخنبىدءنيأ

 ىنتلارب_تاف) ىمطخما
 هيلع ىلاعتهللا ىلسح
 لوهحلاةغيصب (لسو
 لمه م حتقب ( نازغعاريفعطتنيالمالسلاوةال كلا هيلعلاقف)

 ند> عتقىذلاو هوركب ونأ ه.هرمأامىلاراسف هل عىلاراس غرفاذاف

 رعش ىأهوجهو(ملسو هيلعىلاعت هللا لص ىنلا بس تنغ) ىرددلاةثالخىف نمياالهأ ضعب
 اهديهعطقى أ (كلذركبارأ غلبف)ةمد_ةثملان سلا ىه(ابتينث عزنواهدي) رساهم(عطتقذ )كلذ +5

 فذ(د_>نالاهلتةبكنرال)ةأرملاب(تلعتامالول) هنعمل ىدر ركب وبأ(لاقف) اهتيذت عنو
 ىلإ ضوفموهاماوةرقكلا نمياسلا لة بحال هنا لع ى.ءاذهر (دودحلاهبشي سدل ءاينالا)

 هللاىذرركب ونأربلاهبهل كنت راهم نمىقبساملف ىلقوأ ليك: كب ه-يةدم زب و ظاغي نا هلذمامالا
 هللا ىذر ركبابأ نال لوم لا ف يسلا ىفةيديت نبا هل ةن ب هذماذهو نب دح نيب هيف عمد نا هنعىاسعت
 ىذلاوهاذهةيميتنءالاق لثقلا نمدش [سدل هنالسذعتلاة دايز زمهيئاسمل هل هئامدرك هنع ىلاعت

 . || اذ هىلعفةي1نمو لاح اهاضتقا اذا هظيلغت ىف م مال صخر ىذلا د او دو ةسايس اوقف هوست
 كرتتناامافالوأ_راسلاةب وتل ومقب اناقو ةّباث نوت نأاما ىهو اهم ى-مم هللا نال ىلك-ث ههنا ىلا
 . || مثنليال ا ءايدنالا دح نال هلوتودود حلا ىفذاهةجالا ىذةةيهنءىلاعت هللا ىذرركب ونأ هلاقأمو لة وأ
 (ةمطخنمتأ رماتخهلاق) هناامهمعىلاعت هلبأ ىذد ر(سابعنبا نءو) لئاط ريق نههيفلاط أ و هعم

 ةنم-يطخو ةمطخ ىط ىف سس وماقلاىفو هلق مساءاهو مموةلمم هما ءاطلا مشو ةدجعملاءاخنا رسك
 ىلا عن هللا ىل_ص ىننلا) سوأ نبك لام نب هللا د_بعونب: راصنالا نمةمطخو هلع ني دع ءانبا ةنيهجك
 لجر لاقلت قب هيلع ى- لجالمو.قي ن مى ( اهبل نم) سو هيل عىلاسعتهللا ىلص(لاةفلسو هيلع
 اهلثقف) اهانافهلاقمد_عب ةعرس ماقىأ(ض ون :هللالوسراب )اهلمقأ(انأ) اهتليبق نمىأ(اهموق نم
 نمار دهاهنمد تهذ ىأ(نازنءابمذ ساهم نياللاقف) اهلتقب ىأ(كلدب ملسوهياعمللا ىلد ىنلارمخاف

 هيف فاخريغنم عقي ىذلارعالل وهيلعىلاعتهللا ىلص ىبنلاهب رض ةمرهو هيدحا الابمريغ
 سايكلاو سويتلانيبنوكيامناحاطنلاواةرت شي واما ثني امار ناحط*:ءال نم زغلا نال عار نالو
 دنزنبةيمأ بن م ناورمتن.ءامصع أ رملاهذهو مدقتاك لسوهسيل هىلاعت هللا ىل< هيماك-ت نسلوأو
 «يلعلاعت هلا ىلصهللالو در وجهتو نيملسملا ىذوتت ةرعاشت اكو ىمطلا نيص>نيدي زي ةجو ز
 ٠ أرد وهرافوق عمساملفىمطلاةيمأ نب ةشارخنب ىدعنب ريعاهلتق ىذلاوه يل ءصرختو إو

 | اهتاىلاعتهّلادجر رعلا دنع نيا لاقو اهلي ةنيدمملا ىلا عمجر نارذن لسوديل عىل عت هللا ىل_صدعم
 تت سس 2 م م تو 1227 ١ حم عسل حدف شتا

 هدحأ

 قبب ىذلامااكلانماذهو شابكلاو سويتلاحاطنك عازنالو فال_اويف ىرال ىأزب_ءةينثتوهو ىازفن ون نوكسف
 بلطاالو ابي ماكتيالنيهاهرمأ نا ءانعمرأ لق ناودو ركمه.فنوكيالهناورمالاري_ةحت ىئالثماذ_هراسصر مانالا نمدحأ هيل

 عطتني ناءاي_الارمس أن او البق نمةنتف ريشي اماهلتق ىف ل_ص<الهناءانءموأ < رصلااهرفك ىلءلادلا عميبلا اهلعقلاه مذ
 قلصاهل:اهناىو روهنمل !ةنثةاهيقدح ونال ىيعملا وناسلا عطماناعاو ناحط دن النازتعلا لي ةودوج و ريغاهاتقىف وهون ارنع

 1 مالسلاوةالدلاهيلعلاقف ئنكاذوؤ ىلعلهذ منلاوزاو مشن مال_تااوثالهااهيلعلاةف اهلثت دعب ةنيدملاب رجفلا

 ىلاعت هللا لص ىننلاهيماكت نملوأو ظفاحلا لاقريكنالو رميت هلن وكمال نيهرعأ ىف برضب الث مبرعلا«تاسرأو نار ءاريذ عطغنيال
 ءامصع يدعنب ريم لّدق نيح هلاف ل وهيلع



 ههه ىلا مث هلا ىل_ص يذلا بتدلو مأ لش ا ىغعأن از هنعهندس ىف ىويبلاو هحطتو مك ااودوادوبأو او رك( سابءنبانعو)

 اثع :رشوتذ-خأىأ(تاعج) اهتاعاسنمةعاسىأ ( هل !تاذشناك امل ذ)اخ هلوقب( رح -رانالق) ى عالااهأ مد :ىأ(اهرح حزبك و
 ص ىلا لءأواهل ةؤ) ةخسن فاك همست ىأاهمضونيءلارمسكب (همتشتو موهيلعملا هت هزلا لص ) هضرع قف ىأ ( ىنلا فعقت)

 ناريغنايعة_ءاجقب ,احصلاىقو ن ََن ' الاامهفرعأالى عالااهحوزوتأر ملاهذهو ىلحتا لاق (اهمدرد هان ل "الذ مسوي ءاءىلاعت هللا

 اهلتقذ لو هيلعولاءتدقا ىلص أ الإ نت تتاعون امن اوزيس_ءاكلمذ ره 215 وأف ىلوهسلا مامالا

 نايىلا كلذ ىل_ءاهلعد يسم د م دة ادت طك طوس اب طم ا كك. دك هاج ا ها دك تحب ها ةصعم نحر الا هيج
 40 عقوولاق هاح:فاهدإو طرت ى لل الا فوج ىفاميلعل دق م عئراقو هموق ماما اوهوىعأ ناكوهمأ ل. ةوهمخأ

 تناك اهمإةملس نيداج ىلا عت هلا ىل_د هللا لوسر اخ عمصلا ىلصوح رمت اهرهظ ن م ذقن ىتاهمطد ىف هقيس عضوواهمع
 لافت ىلعأ هللا لو سرا. لاف ئذهياعنوكي نا ىذخ مث منلاقنأو ره ؛,تاةقألاقو هلرظنف صل

 يضخ دماو يءازملا هلوسروهئلارمصن لج رملارظنلا متدرأن السوه- ملع ىلا هن هللا ىل ص لاق مث مثلا عطتنمال هللا ةفئث
 2 قو 000 رعصملارب ,رضاللاقي ناحل هنأاه غ5 نمو ريسلا قا فوطدةهقلاو ع ريمعلا ورظناف
 لو هيلعىلاعتدا ىلص ع 0 000 ةيدو رم تناك امنا لق أرللاءذدو

 . ى* بدن تناكوم - 0( دلومأهلتناكى 0 اتراك ار ل 0
 هيق ىفاع عج رثالو( رحرتت الق -:مهرح رباهاي واهعنميىأ (اهرحز زيد :لسو هيلعىلاعتدللا 7

 ةيفرظلا ىلعهبصنوتاذ عفر زو( هآتاذ ناك املث :) نيتئاوئالا لثم نانباا مم هان اكواهتوا قش

 ىأ ل ىلايللا نمةل يل ءانعم ل ,قووحنلا ىف نيمموهو مو:تاذك ةلمل نمةعاس ىأ طءذاذكو

 ريسقت فطعوهوهمتثتةخسا ىو (هيسوملسر هيلع لالا يسرع تعرش

 1 اوعمىلا ماه نار ريصاةةاو رق ةواهدم-(اهلثقف) روهُتمزا وهو همذاذ اديك عق ولا ةيهنالعقتل
 ىفواهلمةبىأ (كلذب لسوهي ءاعىلاعت هبا لص ىنلا و) هذفن أ ى>هماعأ اا متاهنطب ىفهعضوف

 رك ذ دقو ىمن1نارتع

 نا هنريس قدع_سئأ

 نمناو رت ءامصق

 تناكدب ز نةيمأىب

 نب دير كنيدي زيدنع
 تناكوىملطالا ن 0

 دوو مال
 طا يا ابيت وتشتت يامال لالا 0 ياا يقل انعم لاق رووا ا !نءهاور
 0 ل ةكولمتدب ه راحاهنا ىف رصدلومأ هلوةو ردهاهمدنا اودهشاالأ 06 هللا ىبصلاةذ ةقباسلا مالكلا ماظن نمميف هياورلا ف هنمىثذئذالوةبوةءالوميفمئاالر دهدنا هللاقىأ (اهمد) )وهيل عىلاعت هلا ىفلص رغ_كلا لو-ةتوم انالا 51 8 ةةفكيفعقنوكمتشن تاعجةحراب !|تناكا مافىفةةيفرتناكو نين واوالا لثمن ابا
 8 لدا عادريغ نمو رك ف ةجاحالا ؛هوحنو يل موهو هل تاح فيكوةكر رمدما ما لاقي ىت-ة>واك_دمال 1
 يي لح ملهموأعدق ' لس[ ثراحلا نيديبعنيةلضنوهو ةل مق ل مالكم سن (ىملسالا ةزرب نأ ثدحىفو
 هتلر راو 0 رثألا اذهوزيت-و عب رأةنشو رصلابقونو دهاشملا مسو هيل عىلاعت هللا ل سالو
 هعضرت نم مهمهو ماين وب و ق(قيدصلار كيىلأدنءالاجاموب تنك لاق)هو>ه#و قويبلاو م احناو
 :ةياو فاقدو ّىض هلا كحو) هلو ةباذ_هنبب ؛متهبضغأامه- تورك ص (نيململان هلد رىلع)هنع 52 ركب|
 انتهي تسلا نيف ماد ريعو هدج 00 1 بز نبدا نيل يعمسا نب ل 7 1 مسا

0 2 
 ناكواهرهظ نمهذغن أ[ ىت-اهردص

 ىآا :دحفو) نايمعلا ىف هملعأالو ىلا نصح نبدي رقنبدد .اهحو زواهجوزب نساريمعةدصقلارخآ ىلارمصلا رب رض

 اسلاحاموؤب تنك لاق)هننس ىف قوهيبلاهاور وك احنا هححمت ودوا دورأهاو رام ىلع( ىمل ءالا) ىازقءار نوكسفةدحوملا حتفب ,( ةزرب

 ىقحو)رخ بسد وأ ب د هيلعهيضغأ نم ىأ (نيمل ملا نملل-_جر ىلع بضةف)ه_:ءىلاعت هللا ىذر(قددصلار كب ىلأ دنع

 بسيف ىأ (ثيدحما اذهىفةئءالا نمدحاوريغو) ظفاحلا ىدادغبلا لاملادب ٠ زنبداج ني حسان با ىأ( ل «مسا ىذاقلا

 لج رلاىأ(هنا)ةز رب ىنأس يدحدورو



 لعىأ(هيلع) لجرلاىأ(د رث) لولا ىف ىأ( لج لجرل ظافأ دقو ركبابأت نأ 5* اا ةعالاد-أ و در( ىلا اااءاورو ركبابأ بس)
 ىفاك كلهبس ىأ (هقنع) عقرلاب لل قو مزح اب( ب ا :؟ رثا ىأ (ىنعد هللا لوسر ةقيلخاب تاقف )هز رب ”وبألاوىأ(لاق) ر 9 ؛ىلأ
 نمهنو*+اكو (ملو هياعيلاعت هبا ىلص هللا لو. ترلالا )دحال لم ل“ ةىأ ( كلذ سناف ساجالاةف)هرمابامت *4هماتهناكو ةخسن

 ىلاسنلاهاورثد د#لا او اذهةئالارباك [نماوناكولو ةمالاداحآ نم مهريغ ف الخت ةلاسرلا ةةصو ود هلا ثعنىؤموك ارتشالع أيد الا

 ةياحصلا نم ل-> رىلع ظرةةهوهو رك ىلأى لع ترزما,م”هولج رىلركب وبأ ظوغت امو دخت دي نانا قرط نو
 دت_افنيملسملا نملجر ىلع بضغق قد ىلا راكي لأ د ءانك اهنمو هنولربغت ىت>ادب دشامض غل جر ىلعر م

 نيدعوأ ىذاقلالاق) هيلعدةثافل>ر ىلع ظاغتر 1 ,ىلأد نعت نك هز : رب ىأنعهظةلواضإ ًادوادونأهاورو اذ هءلءهيضغ

 رشلادعش أن منذاع تنكل ىذنع اج ا اق فهاد همارع قي لاحهمايأ قهماللك ن نمر ( رصن

 ىر# ىذقن» ىت>لعلاةمدخو 0 مم ةلثس لذ ىدقي ٌساع فاقك (دحأ هيلع لا ذكلو)

 ك0 اعاجا راصق ىتسعب
 د [ظفاحلا بيع د نجرلا دبعوبأ( قاسنلا) اضأ( اورو اش -افأ ءسهن ءهللأ لا ىضر( ركبابأ بس ع 035 الهنإ

 هيا ءمريكست درا (ل سرا طاغأ دقوركبايآ ثبت )ل اقةزرب لأن ءهظفلو مدقت اك ةمسلاةئالا نوال نا جد 7 ولادك

 لعف ول ذاىال_هنهيف

 انأةنا رغكمل اركبايأدحأ

 دحأ هب اذا. ك5

 بانج نا مول_ملا نمو
 لمعلا هبانجن ود ترا

 انباحأ ضعب زوداماو
 تش نم ل55 ةيفنملا

 هجو ىلعةباحصلارباكأ
 اماوةسا.سااورحزلا

 3-5 دح نم همك ولعن

 الو رغك نيخيشلا سس

 هدو رد ل هإ] لدأ

 هل وأن بجيأ هنوسإل
 لر نك كاع

 دقت ادمهتم ءالص

 رقكلاراقئأر عك

 رفكلا هيلع ىد وأ

 لالحتسا ىلعلو# را ةيسلارقكوأ

 ىك رتاكأ( ىءدهللا]وس .رةقيلخاب تاقفإو )هز رب 'وبأ(لاق) هنمةظلغب همالك (هياعد رق: مهم ْضْعأ

 هل( لاقف)هقنعب رضل ماقو د( كاباهيس) ااخمامظعأ ىلع هدأ ءوسا (هقنعب رضأ)نان د

 ياعت هللا ىل_ص هللا لوسرلالا د>ال) ادحأ بسن ملة ىأ (كلذ سدلفإ) ل ءفتالو(ساجا) ركوبأ
 18 املاك راهولا+_مع ىذا ةلاوه (رصن نيد #وبأ ىذاقلالاق) مد- هن مك هماش ع نلالا ىأ(سو هيلع

 ىلاعثلاهركذ ذدقو هرهاماا لد اًضقلاو ةقث قلار اعشالا هلة يشم ||. ارش نموهو بيدالا ىدادغب |

 1 ذا 1 ه:ءىلاعت هللا ىدرركب ايأناىأ (داهيلعفلاختلو) هل <هراعشا نم همرك ذ دو هم هيلع ىننأو

 ا ناقل دم !!سسنملتقنا ىلءلدف مهن دحأ هيفدقلاك1ةياههلا ن ا

 هنادعلا ن مدح هركذ دلو ركب ,وأهلاقىذلا(ثي دل ذهبية لدتسافإ مدين ةباهلا هي ءلاعتةفنا

 وآلوةنم (هيضغأ املكيل_بود ل عىلاعت هللا ىلص ىذا بضغأ نم لدن« ىلع) هدنعنب رضاحلا
 (كلذنمو)اةلطمالمدقن (مهنمردصام عديلشلا و هر دل ص رةنت فاك( هبسوأ اذ آوأ) رثكوأ للفن

 ناو رمنب( زد رعلا دبع نب رعباتك ١ك : ءىلاعت هللا ذر ركب ىلأ مالك هدافأ ىذلا ىنءملاو يملا

 (هراشتسادةو) باطلا ندب ز زنبنح رلادمع نيد .#نادمعو دو (ةقوك-لابهلهاعملا) لداعلا| ةفيالا

 ني( رعهيلاس تكسف) هنءىلاعتهللا ىذر باطلا ني( رع سس ل جر لة ىف) كحال هيدسويل
 ادا ةاغ حم (سا:لانمد- >آسسب : لم ئرما تقل -_<الهنا) هلماعل اباوج زب رعلادبع

 (هيسنذيل سو ةكلك لا دكا لسع تانوقر بسال-جرالا) رخآم“ الئارفك ىذتق انا هل

 5ك نع هيأ: كوهوه-_هدةقارال_>ىأ (همدل->2- هد ملسوهيلءىلاعت هللا ىل ص

 ةفياألا (ديشرلا) نوراه (لأ-و) ىتاباكمال_تاوةال_صلا ماع ءايدنالا رئاسك

 0 يمل

 قيانعلا
 اذهب)ةم'الاءاملعىأ( (ةمالا) لدتساو خذ ىفو(لدت او كلا: :هامةةيةع لعءأىلاعت هلاوكلذ لاثمأو ةدام عمهم د عوأ ةيدعملا

 همضغأام لكي مو هيلع ىلا عتهنلا لص هنلابضغأ نم ل55 ىلع) قيدصلار 5 هاا منااوز رب فأن ءىو رملا (ثيدحما

 ديم ادبعوهىفاسملتلا لاو هفرعأ اللجرلا اذه ىا ا لاق (ةفوك.لاب لماعملا زي زعلادبعنيرع باك كلذ نمو هبسوأ هاذأ وأ
 («عواعتقا درع تجل جر ل ةىف)رب :زعلاد.ءنب رعىله اعلا كلذ ىأ(هرادث ؟-ادقو) ب اطخلا نيد زب نكرلا امس نإ

 نباىأ( رعهيلاس 5-2 ةلز: رعلاد- ٍءَغْنِب رعهيدأرب ؛نادعس الو بابلا اذهىقلك الادرلا هنالباط# ا ناهدارملانارهاذلا

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىف ههنا لو در بسال رألا بنسسو بجومالب واو( سانلا نمدحأ بس ل -هئرعأ لتق لال هنا) د زعلادمع

 روصن :اارقعح ىلأن ءاىدهملاد # نينو راهوهو(ديشرلالاسو )اه هني .دن ءهحو رك كلذواع اجاىأ(همدل>دقفهمسنذ)

 توق هل ل ةرشعينثالىداسهلادوخأا ميفتامىتلا ةلوللا ىف ةئامو نيعجم سةشس هل عسب وب ودقون ر«أمع ند هللا لمع ند لعن دنا



 ناسارخ نمسوط,تامناىلاايلاو لزب لو تاجح تس ساذلابعحو نب ره-ثوةن-سنيرمتعو ىدحا نباوهولوالا ع-يبرلا نم
 ه«ترالوتناكوةنسنيعب راو عبس نباوهوةثامونيع و ثالث ةنسةرخ 7 الاىدا جنمنولخثالثل تدسلا هلاك لذوهريق كانهو

 لق نمريهك هدعنجحوه:ةال-خىف جخةفرلخرخ آوهواماعو زغب واماع جف ناكواموب مع ةعبسو نير هشوةنس نرش ءواثال
 « فج نهادحاوأه صوص( ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىننلا مُدل-+رىف)لوةنامسهذم ا ماما (اكلام)لاسهنا لاحم اومهتبالو

 ادح هيرضيىأ(هدل<)هوناحاهنعمهلاسذا(هودفا) مجعلاءاهقفوأةرصبلاوأةنوكلاىأ(قارعلاءاهقفنا)ديشرلا ىأ(هلركذو)
 ةقرغتلامدعنمةاثملاءذ ب( اهيدن مشذعي) هداج ىلع(ةمالاءاتبامني نموا ريمأاءلاقو )كلذ, مهاو>هل(كلامسضغف) همثشا
 ( ٍلسوهيلعىلاعت هللا ىلص هللا لوسر 7-3 باح شن هول: ةءايدنالا مشن م)ةبترلا تو اذن ىفهريغ نيب و هندب

 0 لجرف)هقخوها؛هلجاو ثد 0 را ناكو رجلا رادماما(اكلام) رو عملا يا
 هجر لضفلاورأ ىلا ك1 وار 0 عدت هل [ةركذو ولع قام را

 ا ) لاا وبن عاقل ةنادصو سعت متع ل 1 عال ا وزن رج را ل

 . 0 هعمش ل >ال لدالف كلوه٠واف نفماهيدن ممثناىأ (اهيدن ثذعد ةمالا ءاقبام زين موثاارعمأ اي لاقد)

 هن ومل--مو رفاكن مو قرغريغن «هبهذماذهو فذةلاد> (داج ىنلا بات 22نمو) مهتاشدح 6 1 77 : كالذنال(ل-ةةءايدنالا مشن ه)لاقكهيفكحلا هلكللامنيب مهداه ىف :->ورلذب وهلاق ل -تنالا
 ( هياكل ا هذه ىف عقواذك )ىلاع” هللا هجر فنصملا ضادع(ل_ضغل اورأ ىذا لاق) هريغو بئاتلا
 باص أن مةخسن ىفو(كالام) مامالا (بقانمركذ نمد>اوربغاهاور )كلام مامالاو ديشرلا نيب ةعقاولا

 ا ىرداالو) غي راوثلا باد أن م(مهريغوهرابخا لو هو)اهوثودوهبقانعاو :ةعا نم ىأك لام بقانم
 قواهمم د ىدعا نم دحأهيلا بهذ: لا#هريغد>؟هدحوهدلج نم( ركذاعديشرلااو ذا نيذلا قارعلا,ءاهقفلاءالوه نم

 بقانمرذ نئدخسن ل (ن_.قارعسهاذم) مد_ةتاميف (انركذ دقو هقالطار ها ىلع ل +اذااميسال ت هاذا باح ن م
 هرابخلا قئلومو) كلام ل وينظر :اتفتس ادخل لهل قاوتديعرتشل ا ءاكح الا( لب رعت لن ملل لت ل
 هريسهأو ر نم (مهريغو ةقدنزلا او عدلا با أن موهنلطابلا (هاوههيليوأ) هدنع مل-ءال نم( هاو غب فذ وبالنموأ)

 نم ىردأالو) هراثآو هاو همه ضال ةطشلو ئورللا نع قطن اهو قاطت هللا لاك الر دان قدك راغ نم ىام لا
 قارعلاب ءاهقفلاءالؤه ل ىزالو ,صنالوق دل 511ق ناكاذا اولاقاذلو لالضلاو ىغلاو هو ىوملا نمل عمو هلاقو هلوأق مع
 امدو_ثرالاوةفانيذلا ل نييقار_هلا ىتفم(هلاقامنوكي وأ)ةعب مثلة نايخهنافضيفخد ارةص اخ او ديدشئلاب ةماعلا تفي نأ
 لعب الو دلك هانم( لذ اوت دلو لع املا جو[ دع هش مام را كذب لقا جوال( تيتا لل ١

 بهذم انرك ذدقو) ]| مدعل (يسريغمأ) لمصر ةنثل (يسوهله) هل ”اموهلص<نييتغملا نيب هيف عقاولا( الخلا نوكيف)

 ديشرلا اوفا قارعلا

 ة>:ىقو (نييئارعلا 1 ا : ا 5
 1 5 نيت 7 مبهم ىف ةلوبقمهل مديون نولوقيءالؤهو (هبس نع بانو عجر) هيث ىتغتسلا(نوكي مأ) هلهصيقنت
 6 2 ٠ || هجولا ىلع ىأ ( هلدأ ىلع) هنعهلاسنمح (كلاسل) ديشرلا هلقشب مىأ(هلقي لف)ة لا ىف ممالك صيف

 تالام_ة-الاهذهنمئث نكمل ناوىأ(الاو)هولاتاف بيجاف هةىتةمساو هيلععقو ودروىذلا
 نمىك ا

 5 كَ 0 ىركف ث>بملااذهلوأ ىفالصغقم(هانمدقاكهبس نمل 5 ىلع)دةعنم( عاجالاف) ديشرلا هل قنامعصبال
 هحس ق وأ رهتشل منث)

 لس رب نر ل ل ل
 ديشرلا لقنيال ءالؤه ل_ةمناف (ءاوههل-.وأءاوتفيقثونال) نموأةخ_فىو (نموأ) هلوقاذكواد_بليعباذهو
 (فالخلانوكيف) هلد_ةاسجوملا (سسلاري_غىل_غلمس) ديشرلا -ة:ىأ (هلاتامزوكيوأ) هلوةنيعتيفم-مْمع
 ةخ-نىو (هبسسنعباتو عج ر) باسلاىأ (نوكي وأ) داجيو (بس ريغوأ) لتةيف (تدوه ل-د) هيقاب راح

 وأب يلب هن ون تلق نان ناهىلات ن ممونم ناك ناو (هانمدق أك )للا ىف ىأ (هبسن م ل ةف ىلع عاجالاهالاو) هعرةوةتيةحىأ (هصأ ىلء)كلامملقب مث(كلاط)ديشرلا هلة نب ىأ(هلة,لق)ر رقتام ىلع ني وكلا ب هذ ىفاوملا هنالر هظالاو هاذ هو هبس نم
 ظ باول« هئاوباتلسإن ابحت



 هريغك ( مال.لاو ةالصلا هيلع ضن: وأ همس نءنا) سايقلا ق١ رطىأ(ر اممعالا وز لمعلا رظن ىأ( رظنلاةهح نمل ىلع دب وز

 قوه_:طا ثءخلي ادو ىأ(هب وطرش ن اهرب و) هرب هداة معا ءوس نم ى أ(هبلق ضرءةمالعتبر_هلظد#) ماركذلا ءايننإلا نص
 ةدئازامناىناسملتلا هلاقامباوصلا (ةدراابءاماعلا نمريثك هل كاما ذو هرفكو) هتينداست ىأهتيوط ءوسأن ناهرب وةخست

 ارهاظمر كح ناوهر_فكبمهعطقمدعل لاقو ةيفاناهلعج ثيح - ىحمدلالوةفالختةلوصوموأ
 ال ب كا صاج دوج ا صا ان هديعمب عض: دعت لدهن ديس هاجم تو جوع وو متصل هع دحوم متحف هده م تصتوب فال_-خو_هو ىستنا

 هرغكباولاوم منال ممهدم
 نولبقي م-هماالا اعطق

 كلاملاال_هنمهب ولا
 4ك لعلب ؛ وماقنأم ىلع

 ةدرلاكأ (ى 0

 لدا 4 :ةركفتلاىأ ( رظنلاة هوجن مهل:ةىلع)اضد «أ(لدب و) هلق ىلع عاجالاو فا كا لوق ىلع

 الاسلم لفلاورط: !|نااهعش ن ءملعيلاعرش لدقلاتابج ومىئلمالاىأ(ر ابتءالاو) الة عهيلع

 تباث هناديقيلة مالا جاو ثب :داحالاوتاب" الإ ٠ نممد- ةنامه فدرا سايقا||: هدهيدار-لاو4 م 0

 نييلوصالانافراصرالاىلوأ اب اورم ءانىلاعت هلوةقنآر ةلاىفارامتعا ىمس سايقلاو ةلدالا عمت

 هللا ىل_ههصةنةوأهمسن منا) قى فرط نمىلاعت هللا هجر فدصملار ا اهيلاودن الادهم هومنب |

 هرقكو هندي ةعءوس ىأ(ه- ءاق ضرت ةمالع ترهظ دف زم اكءايد ال ارئاساذكوادع( لو هيلعملاعت

 0 0 0 لع لدي: فالعا ملوي« ىلاعت هللا ىلص لحي وهبي ن هولا نالرمضملا لوقو ىعاز والاو كلام

 قماف + اامىأ مث وطءوس] ىلع قة #ليلدو(ناهرب)اضدأهصرقنت نمرهظ(و) بسلا نعهانلقت ها آو ىروثلا

 ل 6 امس 7 هام | ءلع وأ اق : أ 2 طلا دق 15 أ 0 . : : .٠

 111 نا 1: رالذ ىلطتلا نا ربل لاي 0 ا ا و
 نا هلع درت الو ىج .ربلا ىلا ةينظ ىهو ةمالعلا نم ىرتهيورك ذاميفهقيقحتراصو ىأ(رخكالا ,لو-قلاو)

 روك ذلا(اذهو)مهدن ءةدردتلهرفكو)لتكهيفانإلاذدور و“ ”ادنعىاقلا قه دصتلانامالا

 ىل_عى_هكم دالاوءدثا زامو صةملاوباسلا ىل_ءىأ(هليك-_>ام) هن ىف هرم أامىل_عهتلالد نم 0 ىرخ هلا ةياورلا

 هب_فىأ (هنا) كلام
 0000000 وار ان دوا درا املعلا نيريثك) ةلجال هما ةيلئاطت ءلللاوةنوصوموأ ١ وعر كور
ىعو) ى-تءالاكاو ملصأ ارث ءامالا» ا!مناكاذا اًذهو ليلدهءلع ماةداقل ءاوأ لعثوأ مالا رهاظ بس ىأ

 (نييهاش !اهياور 

عتماقر مط, .هذ1ناف(كلامزء) نبذ" الاماشلاءاماع ىأ مدل ناوادح ل ديف)
 نءنزييماشلاة ب. اوراضي | ىو ةدد

 هتدر فلولا اذهب ىأ(هو)هةح رت مد :6بهذهب>اصوهوو رعوبأن جرلادمع (ىعازوالا) لاقواعطق( رفكللاب هل

 طق :1_لاىق 4 ملا ب هذ هناف( ةقي .نحخوبأو) مدسةتاكديعس ني ناهس (ىروثالاف) هلكتو

 تنااعأ (هنا) ءالؤه نَءة اور (رخ "الا لوقلاو) ضأ لا ىل_ءماعلا فطعنم(نويفوكلاو (

 لل ء (لةةيف)هيلعةمالعوهائاوهيدترب ربا ارقك هه: سلق ةرمضالا( رف !!ىلعليلد) ص.ةنثلاو

 ( رفكلاب)ه-يلءئأ(هلك<مناو) مدقتملاثي دحلاىقدروكءايدنالا ف ذةنمدحةنال(اد>)اذه

 ىذلا ( هلوق ىل -ع) ةلد وطةد-_هوىد_هىقا اره-:تمىأ(ايداوتم) باس !!(نوكيناالا) ةقيقح

 هم قة (رةك 5 :ع) م-جار ىأ ( (ع-اةمالو) هلاقال (ركةمريسغ) هناصنس

 رعكو هو هرفكب |رقمر هباي_طار ناكر حرم, مور قك هنا ممعاورح زنافار_هك هلق بجوتسم

 هلوقل_صق مهرة ك- مذ ةندحهناءانمخرفكل !ابهلوك- < هلوقنمىب ::هاذ_هوةهم_ثالب

 هتءلعىلاعت هنأ ىل_ص هل ا اى ع رصاما) ه_5ئمردادلا (هلوقو) لا ةؤىاطملا

 جيرمصلا بيدك: هلاىن-ةمقوهام (هونو) هيلعءارتفالله.ءاحامراك_ناوأ هنو :راك:اب سو

 11 الل املك أ (اهسنارتغات) هلودهو [بسر(منلاو) لا ريقي( ازهتسالا ثاملك نموأ)
 (وهو) مذلاوءاز سال (كلذل) الالح .دعىأ ( هلالحتسا لد اداهتع) هعوجرب (هلبوت كرثو)

 (اذ_هذ) رفك هلانامنام (اضيأر_قك) لالا!لالح:_ماوه ثيحنملالحتسالاىأ
 وكت كك دل دج هوو كولا 2 2 دهن مص دج ووو د صصسم ديو 7 بج مج ع وحس وع وم وج ع مصتصاج

 هاناشموا قافملتا
 هيلع عرفتمف ىهتت 1 سم

 4+ اعد ول_غيهنا

 نيو اارباقم ف نفديو

 وكب .ناآلا) كلذوحنو
 ارصم ىأ (ايدامتم

 هلو-ةىلع) ارم-هسم

 ىأ (هلركنم ريغ
 ع-اقمألو) هنومضا
 اذهف) ةكرتن (ه-ذع

 ةخس ىو (ر-ةاك

 فال_خالبىأر- 2

 ار_فك نو هلق
 لئاعلا 1 رقك خي رصاما)هنمىداءىذلاىأ( هلوقو) هل:ءدن رااكادحال قيدنزرلاك

 هام "الدو ج ابهرمأذ الظل وروجلا ىلا ىلاع# هبر سدلب | ةيستك(هودنو )هير نع هنءاحأب 0 ١ وةالصلا هيلع( هبسب 01 ل

 هد و « لرتوامبهقارت_ءاق) مهقلا ماقمىفرقك حيرص ريغو ها (مذلاوءازوتسالاتاملك نموأ) مدآ, نمريخ هناا عازم السلاو ةالصلإا

 لحتسملا(اذهفاضي أر قك ) ةيصعملا لالح“ -ايأ(ودركلذا هللا ل يادارمم



 لاقو او-صاال-ءأىل اعتهللاو تاياور هنعفاضدأك لا ب هذمىف باتا نم هنا ىلع ليلد هيو بش, ملاذا ىأ( ىنالءالب رثاك)

 نمس اواو ديد نابةمأ ءلآ ى قب نأ ى :ةالزو عال فذ هده رورو ”الاودد_ث:هيفامهدحأ نالوةةلكسملاق ناك اًذاَهُمالا

 كل > ان !تاذك رءاو-سىد فةااكمك اهلاو نيمل لاب ءالالاو ئدلا ىف ةنأي لاو قوقلا نهب رةكلذو فيقحتلاب رمالاةالو

 لهولوحوأ ملى ةألغهاوةقنع لسد ءلاناىور و سكعلا هلىلوالال ب ساثلا ىلعددشت و فيهختلابهسغنرعأى

 ةهد>او هباورتد-ج واذا انثاملعس ء«بلاتوىفاس ملثلاد و ذاذك ة-ايرلاوأىلاعتهللادجو دارآل -هونالذ+خوأةحمصن هأونو 3

 انضم كلئراتذ نأ ىلل ىندنمف هريفكستبهنأو رنوعس لو عساو ل بمرع 2 مدعي

 نيب ف رف هنا ىلعءانباذهو هرفك ىفنيدلاةْعأو نيما لا نيب(فالخالب رذاك) ىنعم لدتا لئاقلا
 لثقدت را لوسرلا تس نم ءلولدشملا سلا 3 بلالاقدقو روك ذملاد#التفود#رملا لق

 ىل_صالارع اك لا ل_ةفك هل 5سداواةيدئز ناكل ناو ردك الادنعةلوءعمهنن ونو عاسجالاو صنااب

 اهلعجاذلو ةدرلا واطم صو صلب رفك-لا ىاطم نسل هلة ةةلعنا| ذ_هنمملعف ءاهةقلا لصق امك
 طة_بدحدتر ملا لتقاولافوهرمغنعهوكحو ةقرسلاو ىغملاك هب وقعلل ةسمج وملاتاءانلا ن«ىلازغلا

 11 ٌّىطةوهقمال_بالاب طة_بدالهذئعو هفادحهامسن منا نظ نمو قوقحتل اوهو همال أب

 عطقوأ مال_ىالادعب ركل صرخ رلاىق هيلع تقاغملا لهو راشلاةهد -نمةر عملا هب ا

 0 رذاك-!ااذكو دح هلّمةفدت رمج_تىلاب اسلافلوالاريغ ىنءموشو رفكلا,مالسالا

 1 ةرتعملا ل_ةمىأ (ل - ؛«ىفىلاسعت هللالاق) اصخام هلاقامىهتن اهداف هل ارهظدحلى امها رقك وأ دحوه

 نمنأن مالو هد ورق ىلاق ىذلاءا زمت_ىالا (اولاقام هللاب) نوةفانملاىأ(ن ردم ءازهتسالاب

 هده ىفو(ر ةكلاّدملك اولاددقلو) تاهيهتابيه ريتا نم هرشهنو دحو ماشلاروضت عم فيسءنأ معزي

 اذ_هنمضعباوهو رهظأىذلا(م عمال_ءادعب)مهرقك اوروظأىأ(اورثكو):ر وك املا ةماكلا
 (اقح)ماشلانوصح حتت نم د لوةيامناكن اه" الا.ذه ىف( ريسغتلا ل هألاق) هلوق راشأ

 لالا ناكو كلذب ف صوتريملا نافاندالب وانا ممن جأ أ( ربا نمرش نحنا ) عوقولا ىةحم
 قداصااد_عناهنبا ول>أى راصنالا سنق نب رماعهللاقفتب 1 نب ةعيدووأ دي وسب سالك اكلذ

 فالح#سال_اع ءاحومل_بو هيلع ىلاعتهللاىلههللالو_ترشلذ غل فري ان مرش تنأو قدصم

 لاقولاود_ةارماع فاحونذاكلا ارماعن اولاد انامهنأ ل_بوه- ءلعىلا هد هللا ىلص ىنذاارمأ مدنعهللأب

 ىذلاق وهل وثتنسسحو سال |ناتف 0 لا تلزنؤ ىبقدص» :اي-ثقداصلا كس ىلعلزنأ م هللا

 هلحقي مه هنأو دعس نس ريمع هتأرعا دلو ليقو ىد-غنب مصاع ليقو ةقفيذح ل-يو رخأ لاوقأ هعيش

 لءةامهيلعدرد الثارصماف بل ذنمنالد_,ةوهاسل ليثعاذهو ري-سلاو ريسفتلاق لصتأك

 هللا هع نب ةقاساملا س هدر وهو(مهضعب لوق) ىف الاوهذهاما )لب ليقو) ا.:هايسانم رسلان

 رذاك ف اا اتبانالهياورلا

 ءاثنانمنوهأ امندلاى

 لاد) ىةءلارعأ قلم
 هل ةمقىلا عت هلا

 فرتعملا اذهلثمئأ
 ءازهت_بالا تاماكب

 ىأ (نو_فلحي) مذلاو
 اوافامهللاب) نو ةفانملا
 رفكلاةماكاولاهدةلو
 (مهمالا دعباو رغكو

 م-هرفك و رهظاىأ

 مهمالسا راهظا ددعد

 مكنلا الهأ لاق)

 رفكلاةهاكىأ (ىه

 (د#لوقيام ناك نا)
 ر وق عمق ي_سهنأ نم

 اقد_صىأ(اق>)ماشلا

 انفارشاوىأ (نحنا)

 نمرش) َن نو-ةلختملا

 سال لو ؛اقلاو(رمجلا

 راع سو سفدن وس نبا

 ىرأ ,صنالا سدو نبا

 ادن ا انا (الا) هتف صو هلاحىأ (د-# لثمو) انَمْم_دواسنلاحىأ (ا داثمام ) لوأ-«نبىل ىنأنبا

3 را فد 7 كبلكنمس) ه-يلاءىسؤد >الن سن راى رمغد مدق ل-ةمىف(ل؟ ئاعلالوق) هس -5مقونم
 

 ِس ر

 0 1 ا تعا دمع ساس نع يس تناول
 ط رئقانمقداصلا نم كدت ىلءلزن 0 امهللا لو وةيووعلل راعلءج ذم ال_تااوقال- صلاهاع ىننلا هقدصقلافامهئلاب فاد>و

 هللالو ب ىفاذالول_سنيىنأنهئادبعقاقش 0 لب ١ لي ةو) هب ون ول ثتنس>حو بام

 نانسوباطذكا نب رعربح ًأدعض نبدا حهجم>دزاو ممم لءقو مههزهث 21 ةءامعيس رملاب قا طصملا ىن ::ب لو هيلع ىلاعت هللا ىل_ص

 ىنأنبالاقفانانسمطاو هن رحاهملا» ارقفن ملاءجاهاجوجناعافر اصناللابنانسونب رحاهللا,هاجهج حاصفالتتقاو ىلأن ب فاح
 ىف (لئاقلا لوفالا د لئمواناثمام) مطانلالااد جت انبكتاملاق مث ىنيلح مطل ثرحم ةلزنملا كلت ىف تناىأكانهشناو لاعح
 ى-> هللالر-سردنع نم ىلءاوقفنت لاح صالالاةو( ناك انكم اك نمسإ لاء ىدفدح|ىلا نسكن 1!برمضت رئاسأال ا

 نووةغيالنيفانملان كلو ضرالاو تاومسلا نئازخهللو هلوب ىلا»”هللإهدرذأو ضقنم



 وهيلعىلاعت هللا ىل_صهنلالو ردي رد (لذالاا ممل هسسفندب رب ( زعالانج رخيل ةئيدملا ىلا نهج ر رثل) اضبألا (و)
 مهومتلزنأ فنا ملء فاذامهموقل لاق هنا ىو ر نوهلعباليةذانملا نكسلو نينموللو هلوس 0 رعلاةللو أوشن هاما هللادرك
 الف كنءاولوح:ي نااوك_ثوالومكب اقراو بكري ل ماعط ل_ضفهي وذو لاه نءوتك_مأولهتلاواما ملا و هأ مهوم”.ءاقو مكدالب
 ةوقو ند رلانمزعىفد_وهموقىف ضغبملا ليلذلا تنأ هّللاول اقف مقرأ نيد. زكالذ عمفد# لو نماوضةني ى>مويلءاو فنك

 برضاهتلالو_سران ىنءدر ع لاةثلسو هيلعىلاعت هللا ىل_صدللا]و سردد ز ريخاق بعلا تنك اسمناىلأن با هللا ةفهياحصأ نه
 ثد_>:.نذاف يك-ةلاذاب راضنارعاف ىرحاهمهلةعب نات هرك نافلاقب رثيبةري-*ك فنأدعرتنذا لاذ فانا ااذ_هىتند
 كيلعلز:[ىذلاهّسلاو لاق ئنغاي ىذلا مالكا بحاصتنا ىنأنبالمال_ىلاو ةال_صاا<لعلاق مثهءاحصأ لمقر ادهم نا سانا
 نوكيناىمعمالغلوقه_ءلع قد_صنالانري_يكوانخي رض حنملاةةيذاكلاادب ززاوبابلاك لذ نماي شت لقام باكا
 نيالابيذك-:تلز:املثمهودق

 مالسغاب كنذا تفودل
 كتد_صد-و هللازا

 انو ىفانملا بذكو
 ةئيدملا لغد نادارأ

 أنمو«ناكو هنباهللاق

 ققانماب كءارواداخم

 ىدح اسولخدنالهللاو

 هللا لوسشر لو:
 لذالا اناو ْرعالا و_ه

 هللا ىل مص هللالو_بر

 هلخ سو هيلع ىلاسع:
 هلا هل لاق لءقو لدي

 هلو_سرلو هلفز عن لن
 كةذءْنب رضال ةر-علاب

 ل_ءافأ كي ولاف

 ىأراملف من لاق تنا
 ناده-ثأ لاودحلاهنم

 هلو-سرلو هلل ةز علا

 لاو هنذا لرعفادي زل و هيلع ىلاعتهّللاىل-_ههللالوسر ق2 ىفأ 55
 ك0

 نمىأ(اهثم) ةثيباهسقن دعي (زعالا نجر خيل ةنيدملا ىلا اذه انرق_-نم (انعج رنئلو)

 | ىبوأ وت مال_لاوةال_هااهياعهتاوز غضب ىفاد_هناكو مهلك ني_تموملا ىنعب (لذالا)ةنيدملا

 نيدي زهناروهكملاودلاقملاهذ_هيل_بوهيل عىلاعتهّلاىل_صدتلالوسر غاب نميففاتخاو ىاطصملا
 حاصفرمأ امد ىرح راصنالا نمال_ح رون رحاهملا ن مال-جرنااةلاقملاهذ_هسد_سناكو مقرأ

 اهوعدملسو هيلعىلا_ءت هلا ىل_صهّلنالو_سرلاقو نب رحاسهللاب ىرحاهملاو راصن الاب ىراصنالا

 مكدالنمهومتلزن أ كفنان تاعقاذامه_موقللاق مثاهولعفوأ ىلأن بالاقف ةرذ ته ةيلهاح اهماف

 دم نءاولوح ءنااوكشوأو مكباقراوبك ري لمنع ممكسمأولهللاوامأ كماعطو كلاوهأ مهو هتمساقو
 هللا لو_بره_ذعىلا«ت هنا ىذردت ز غلب املق هللا ءاكح امرخ 1 ىلا هنعاو_ذطقني ىت> مييلعاوةفننالف

 هقد_صقل_ىوهيل عىل اعت هلا ىل_دهّنلا لوس رافاحو ركدأ هلاةمل_سودلعىلاعت هللا ىل_ذ
 ىلاف4_ةنءبرض أ ىنعده_:ءىلاعت هنا ىذرر-علاقو هقيد_صتءنآرقلالزنىت>دب رنزحو

 هنباهعنمةثيدملا لو ددارأ املفءداو لجالهذغهفكبمركستو لو هيلعملاعتهللا ل صّالوسر
 لسوهيلع ىلاعت هللا لص هللا لو سرك نذام و لذالا كنا لو: ىت>اهلدنتاللاقو هنعىل اع هللا ىذر

 هلوسراو هلوزعلاناده- ثألاوهنمدحلا ىأ راملق من لاةتنالءافآ < و لاقةكقنعتي رضالاو

 لئاقنا لي ةدقو)اريخ نيمو نعو هلوسر نعدللا كازح ل سوهياعهتلا ىلص هلال وس ره لاو نم: مونالو

 هنمدو هم سل مح رهظن)ثي<نيماسلانع(ها رتعسم ناك نأ ريدغو ىلأن با هلاق ىذلا(اذه لثم

 نا) ةينالعلافال-خرسلاو نيملسملا نعدهلاق ني_حار مت ىارسسلان ملاعق تاارستمتناور

 هسيقب نامالا هراهظاو رفكلا ءث خا ىف هل.ةههنال (لتي) هناودو (ىردنزلا كح همكح

 كل هلع كا عم هلئا لص 5 5 اصقهلاق 8 2لقه كلذإ ]1و

 مو هسولعىلاعتهللاىلص (لاقدقو) دنرااك راصفهلاتاع (هنيدري_غدقهنالو) كلذل ل ديف ٌتالوسر لاقن نينمؤللو

 نم) هلو سر نع هلا كازج هنبال سو هيلعىلاعت هللا ىلص
 نالاذ_هلئاتنااضيأهيلعلد» وةخسنىفو هءارمضاو لأن بالو ةهبشراملوقا !(اذهل ثم لئاقنا ل ةدقو)اريخنينموملا نعو

 نمارسسث_هىورو ىفاهاتلالاقا يمت عامهانعمو رتسلا نمناذو اماه ةرتسلا نمارتسثمةخسنىفوراتتسالا نء( هبا م

 لوءقي لاق نملدتسا دقو ىيفا د ملتلا لافالص أ بانئ الو ادحالار ثك ىأ( لقي قيدنزلا كح همكحنا) ةينالعلا فالخوهو رسلا

 ساسنلا ل: اقأ نا ترعأ لاق ل_تو هلع ىلاعت هللا ىل_ص وهلا لوسر نار عنيا ثيدح نهحيحصا |ىفءاحا؛هرقاكي رمستسم ادب وف

 قد<بالامحلاو مأو مهءامد ىماومصعكلذاوملعفاذافةاك لاا ونفي وذال هلااوميقي وهللالو اد هن ناو هتلاالا هلاالن | اوده_ث تح

 هرغك مست -مارقاكملا نأ ىلع ل هل د هيف لاقه, تورم اميق ىنعن هللا ىلع موباسحو هلوقباطا لاقهّنلا ىلعموباس>و مداخال

 رثك |لوةموهولاق ل ءةهدقتعب ناك هناهرارفانإع رفك نهةنانالارهظأاذاوةلومقمهثب ون ناو مال-الا هلاحر هاط ناكاذا هل رعنإل

 لاقدقو)ا:رمراصف(هنيدريغدقهبالو)ءرفكب مش للا ون ل قم الكلام لاقوءامل علا
 م السلاوةالصلاهءاع



 (نالو) ى :.لاقنأو رواش »ماب لة: هلعلت ءولمتاف هلي دّلدب ن ” ةاعلا ,ةعدرالاو ىراخبلاوذجأءاور (هةنعاو رمد :دزمغ نم

 ىأ( رحم باسوهتمأ ىلع) هب "رقاب و رعأ (هيازم) ةيلضل وا رثحالا ىأ( ةمرحلا ىف سو هياعىلا هت هللا ىلص لاكن ناذلا

 هيلعديسناةءوقعلاتناكف) د->فافذةنوكينأالار رقملاو هامىلعر زعبىأ(د- < ) ىثنأوأ اركذ(هثمأ نم ارح س نم
 هدتثمأ نءعهتنتمواعىأ(هردق ملظعل) كلذوهث ونلو.- ةىف فال ااوهأب 2, ؤهيلع ع مرعأ اذهو( ل“ لاما !اوهالصلا

 فدلا ن ملاوالاءاقل او ةمج عملا نيسشلا مضب فوغ شلاو ىل اعتو هناحبس هللا ى واح نم( هره-غىلع) اهتدابز ىأ(4 -2ازثهفوةشو)

 «(لصف)و ةدايزلا اوهو ريسكلاب

 معدل متالموأ م م هىعملاولاملاوأتوملاىأ(ميلع ماس ا)هع«نأو هلو هدو وىنللىأ

 كدت دل عود رب هب ونلوءقب لد اواسلا :1تا(ه ةنعاوب رضاف) هعأ ادي مراهظاب(هنيد مغن 9

 نعو لم رااكاةاطمهعب وت لم ةنعقاش ١١ لاقو هنأ“ سارع نم ىتندنزلا لق ىلع ثإ دا اذهب ل دتساو

 ىذر رعنياثيدحمرفك قخأن مي 50 لئاق ١١لدعسأو كالا ل ةونأ“ ءاو رهيذةقينح ىلأ

 مهو هياعىلاعت هللا ىلص هنأ هياعمااك- !| ناعم فنصملا مالك فة” الا عي حصلا ىفا مم ءىلاعت هللا

 اذاف ةاكزلا اونو ةهالصلا اوميق مقدو هللا لوسرد < هللا الا هلا ال اولو ةن ب سانلا ل: امأنا ترعأ ناق

 هيفثهبنورستسا امشى: وعل هللا ىلع مهباس>ومالسالا ىدحالا م هلاومأو مهءامد ىنماومدعكلذاولعذ

 جاو ثكلامالاءاملعلا 1-2 هيلع ولات ونلءة:و هل ضرعتيالمالسالا هلاحر هاظن هنا ىلعل اد

 نمالرفكلان طد و مالسالار هد ن نه هنابلوقلا ىلع قددنزلاو هاذدو هند ون المع ملام هتاف لب: > نيا

 لص ةمهيلعمالكلاو مدع ؛ اك نا>مضاقهلة:و ركذاما ممملاوتأ ىلع راك هيقاوقلت ادام هل دل

 (هيزم)هب .ةاحهنأد يصووربق ونوهمارتحا ىأ(ةمر لا ىق سو هيل عىل اعت هللا ىلص ىنلا ك2 نالو) هقفلا ىف

 لءفهنم ىندبالةمالعلا لاقو هلم ضقلاةداب رى هوةيدحتلاء أد كاذتشل وةمجعملا ىازلاريسكو ومبملا حقب

 نمءازح ىفدازم_:هص | هيف موعد 59ه هلث هبىوسبالف(هتمأىلغإ)دازع- ملعْزيع ساس الان م22 ن 1-1

 هة>:سأناهط ورشب فلقد > مط ديعلاالار 4 باسو) ل- عود ةرأ ريغ لح ىلعهمس

 . 'ذعمام ىردأالو محد -> - ةحسلىفو هدحلاىقرب /رعتلا لالخ داو مستو اهر و لأ ةاطاور ْز رع :الاو

 ءايدئالا نمهريغسسوأ (لسو هي اعّسلا لصهبسناةيوةعلات أ اكف) خ ةءاس ملأ نمد رحت هنارهاظلاو

 ىلع«ةلزئمفوق-كو) ك4 دقاسأ :ذلامظعن همظعبث(هردق مظعل) هءاعر ( لّقلا) مال سل اوهالصأ امهيلع

 اًضيأ ص قنلا ىنءءعوهو اطقلا* نبالاودازاذاهياعف لاقي ءاهتداب ز ىأنيثافو ةمجعم نيشد (هريغ

 هداز وامس است لسو هيلع تلا ىلص فرم نة !اعلاه* دترعداب زل ىأ اتق دعنا رقلاودادضالان م

 ليف[ك هيلعدرباللثقلا نودداَر نا ظعالءا رز اماظعأ اذهو اميظعتوأقي رمش

 0 (تاقناف)لضفلا اذه !اعةدىف «(لصف)و

 ماسلا هللاقىذلاىدوويلا ل - سوك لع هللا ىلص ىذلا لهي 15١ لك قالاي_طتقمهضيةنن وسو

 نوءهويقتوملا ىهءماس !اوالوأهر رقامىلعدربف هل اهب ةاعبمو هلديذأو(ه اعءاعداذ_هوك م لع

 ْنا اولاقو هرتسغو ىراخم ءااهاو راذهو هيذوث: اله موهنوعهيلعءاعدلا اودار اك ءاومالسلا اولاقموملا

 (هللاةىذلا ىدومملا مشوه ل ءىلا_هتهللا لص ىنلا لقي م
 توملابىأ(هيلعاعداذهو)

 ةسماس ااو-هو لإلا وأ

 ثددماوةحارلا زل

 هري_غوىراخيلاهاور

 ذا ةثئاعتنطفد_ةاو

 ك-اعماسلا نولوقيف
000 ِ 

 تال لات سو

 | كادا و«لعىلاعت

 باتكلال هأ ؟ياع

 ىذلا ىءنميلعواولوةف

 مم عماعءودرؤل هواوي

 ميلعو نو 0

 8 ل :هيورب ةئديع

 درب هنا ديال باوصلاوهو

 ةسصامنم_مملعمولازأم
 ةلارتشالابدذ ااا
 حملا قاطالاوال هفق

 ناو الو ىمنا

 ةذاشلا باو رلاع-دحبرت
 نهر و-+#ا ة-ةطاقو

 حيجفف دابعلا نيب ٌةلرت_ثم هنالت ولا ىف ةكراشملا ىهة_ةطاعلا.دارملان انمهتيا ورى وان ني_عتناعاوباودلا ىلع سلوا ورلا

 اولا م-منالامتحا عمم يدإةبقاعم م مياعءاعدباوجو عقاضنأ متاقامك لعو ل_هقهناك 5توملا اذ ةل دا درا .أ|

 اويذ ةيحش متديحاذأو ىلاعت هلوقىلاءاياهيفوامتودب وأ ة_ةطاعلاواولا ماسلا ىلع لوقب :مهح رضي ذلر مالالابماللا

 طهر هنا ىرخا ىفقوىدو ميهناةباو ر ىفءاح ئياع ماسلا لاقو مالسلاوهالصلا هيلعهيلعلخديذلاواذ- ها هودرو اهم من سحاب

 محأو لسودوهيلان هطهر هيلعر_خدناب عم كد هو ناةدضق اهلعلو سانئرخا ىو ساناهناو رىقو دو_ميلاانم

 ملعأ هللاو منع



 ةمسفف ىراخبلامأو راك (الاثىذلا) رخ *الارفاكسلا ل ةةاملو ىأ لب ةام ىلع ىندلاب فطعوأةيلاحئلج / اارثالر])
 ىاحلالاقد_ةذ هئموهو وهوةرصن و تاوذوهىكدلا لاق( ىلاسعت هللا هج وابدي رأأم) ةمسق ةخ ان ىفو( ةمسق 1

 لدعا هل لاوىذلاامأو ريشق نب ثيغم هناءالضغلا ضءب لاق دةوراصنالا نمهنا ىراخبلا عسي ص عقو هناريغ هفرع الع 1 6

 :راواىف ل:ةىميةوهو ىردسخلاديعسىلأ ةباو ر نملس«عيحص ف هبح رصاذك ريغصتلاب ىنعي ةرصو وخلاوذ كاذف
 000001010 ا يمال اا ناورهنلا
 ثلاثالو دج_-ا ىف لابىذلاو ههنال_سرم ثيدح قىورب اسمي رخآ لج رفرصي واوذمفو جراوذحعا س 0 7

 ظ 0011 قفلت عراوتلا لا كرسبي فاىزاشبلا ١ دع داوم منكم 0 1

 ماذلاو ماسلا كيل تااقمسا لا ابأاءكياعماسلا اولاقاذا | كهل تنال دول اعف ىدرخشلاو ةرصنو فلا ىذ نبا

 نآاالا م-هيلعموتلاةمادر كيلعواولو ةؤباتكسلا لدأ يلع ساذامل ا لدعالاقن ةااكلا

 عا قلطل ىث لاواولا ناذيالباو_دلاو هواسمنودب ته يعنباءأو وو ولابكو 0 5-5 ىلا لاق ىستنا

مف كارتشالادصق لو هيلعهتنا لص هبال هيفر و ذم الت لق عامك ا 1 وذ هلا حايح-_-هلاو
 هودصقىذلاريغ ىنع

 داودك ىردتلا تسياولا لوقلا نم نوكيةمناني نى اياك ياه وانيلعرذقم توما أ و تع, ىباوتلا
 ماقسلا ىف ندكلو منتاقف 0 ىيعلئمىدنعتن[تلاقو ا ىلا لولا سسنةرمهنا

 توما ىنءيل_ةعمماسلاو هلاواسع عج رباط ا ناو اهفذحو واولات اش ازاو> ىلا ريتك بهذلناو هلا زاب كفو هنبآ

 نمافاموا زو وبيعلاو م ذلا ىععةم جمالي ءاذلا وذه' اساانماز وعن وكن رو#2و لاع5 هللاوهالاقامهمال

 ددعتب نينا رلا نيب عمجو ثراحل نيةبلعث همسامهتمدحاو ليقودوههلا نمةعاسج لئاقلاو ماودلا أ نوع. .لولووإ مع

 ىذلاةرصي ول اوذوهو( رجرالا)لجرلا(لتقالو )داوم لئاقلاو ةءاسج ل ادلا نأ دادصتلا وذوه هللا ل هه

 ظ هذهنا) مئانغلا لام نماهمسق ةمسق ىف !سوهيلع هللا ىلص (هللاقىذلا) هياوبقا ووو قمح 2 كو

 |0007! تأ( هفاجواهيديزأام) ةمسقلاهذهناةخسنىفو ةازغلانييابتمسق ىتلا(ةمسقلا || نيبو نس نقنو
 || مشو هيلع هللاىف_ص و8, لئاضي أ ىراخبلاءاو رثيدح اذ هوىلاعت هللا هضرفا كل د هلا ىلع أ نحو ملأ ىلاعت هلو

 وهو روجلاىلاهيفدبنوهلاهىذلا هاوقنمىأ(كلذ نمىذاتدق) مسوهيلعهللاىلصهنآلاحنا(و) أ مون كاقلا اذ_هلوق
ا ١ ذهىه ذلا ظفاحملا لاقو هل رمايه مقل ىذت ةيفدسيل عما ا تمهب ذأ هدام اك نعد

 أ قو هفرعأالرخ”ال

 || ى راخاىميمتلاةرصن و#اوذ ل دعا هل لات ىذلاو ريش ني ثيغمهنالاقو راصنالا نمهنأ عيدصلا اسانامالسلا وئالصلا

 0 را طم له سناكو موك للا ونار روتاري ىذزلا ||| 0س اصلا
 ةحاصلمه_ضعب اهيفدازني-:> موب ةمقلا ذه تناكو صو رحهللا 0 0 : لا ةمحةلاق

 ا

موقنم( ىء«ومىذوأدقلاق) لب هوذآ ني>ملسوهيلعهللا ىل_ص مهلمقي مفكلذ عم( و مهغيل 5 وهو عر قالا ىطعافاهآر
 ه

 ىسوم ةيذأو هوساه.ىلفهوذآ نءمادحأ لتقي إو مهتيذأ ىلع( ريسصف) هتيذوأ ىذلا( اذ: نمرثك م | تدم تاع ل ان نا

 نآرقلا ىفىلاعتهللااه هةةريثكر وم هوغلا خو نوراههيخأ لقب هومتأوةردالاو صربلابهومر م أ ةئيعىطعأو ل بالا

 رولا كوالاو نايحالا لك فىورو (نايحالارثك | نوذؤاواكنيذلانيسقفانلا ل:ةالو)ء م« | ىو ثوب صحنإ
و أهمذو أ هاذ آنم نا ىلع) د.هاكادهفاس رقاهضعت مدع هربت انلاةيذآو رهشأو دقو) دا ىلع

 ءايثالا نمهريغمذ

 هاكحىذلا عاجل | اوةلدالا نممدقت م عماذه ف يكف لّدعل !ىدمس المال ا وهداصا !مهيلعو هيلع
 17 6 2 هللأ ىلص ىناا ىذا“

: 

امملئاسل ااهعأ(ملءاف) هلو ة لاكش الا اذه نعباوحت اى هنا دج 0 نم لسو «لعلاعت
 انقفو) كاع لكش 

 1 11 تس مل عدل وص م سخمل كوس ط سطمملا 007
 مالسالا ش 0 ا هملح

 هيخأل قب هلمهما تاواه نب هفذقىلعةو ثرلا,ةسموملا نو راق ل محك ل ئارسأو نب همهاذ آ امىلع ( رم دف رهنمرشك ايوسوف
 صرت نم» 0 مهيمر وهل -ةقيلهنا اوعفرعذمهبت .رخةكتاللا+:1و>:كلاند تاسذر وطلاىلاهعمسهذذا نوراد

 نيذلان ي-ةفاثملالةقالوإ اهي وهلا دن ءناكوااولاقاسممللا هأريذ سوم وذآ نب ذلاكاونوكم'الاوذم نيذلااهيأاي ىلاعتلاقهبةرداو

 لاباو هان ةفومل_ءاف) نامزالا بلاغ ىأنارحالا لكى ةخسن فو نامزلا نمليلةىف هنومظعي و(نآيحالارثك [ىفهنوذوثباوناك

 )3 ١ لوأى ناك سوهيلعملاعت هلال هىتلانأ



 لمعلا ىزملالاق مهعااندص#ب ومقالات 1 لاه ىأ(سانلا هي ءاءماا5 تاز مال لازال هااهياعورو وا لرأف ى'( مالسالا
 0 ولقؤهشزب ونامالا ميلا سيك وهيلأم -موأق) لو*4ىأة ل مالا نمفيفختل ا وأد ددقلاب(لميو) فلاتي

 هر <2قسل كرهجيدقو دراج اعتإ لعن لطف كدكو وههمءرذلا نموهكمهعفادب ومه<اسنو ىأ(مهثرادي و) نأسحالاو

 مهضرأى تمدام مهضرأو 3 مهرادف تمدام+ هرادق مهوق ف فخلا
 ىلاىد هب ماسرأ ىنعع ممثعب وأ 81 مهعماعضا ونكعي ممثلا ه سن ىلع مت ردك مللي لغت( ممطعباما هناتال لوشن 9(

 (نيرشم) عدنعازا
 نيلهسمىأنيسلازمسك لأ

 ( نيرفنم اوثعبتملو)

 ةروسكمملاءاقل ادب دشن
 هاور نيددسدم ّىل

 هر رهىنأن عىذم رمل
 نيرعسم مشعل اءاهظفلو

 لدور راسلا كلف
 ةياور ىف دجو ف ذصملا

 مهدت و ”ومهتقلا ب طا( ءهاعفل ام 3 ةادشناق أه .ةرظاا ىلع بوصنم لوأ(مال_ىالا

 هوفعن م_مولق ضارعأ ىوا ديف ةمالسالا ىلع ءممتشي ى>ةأةكلا بار ءالا مهو مالسالا مهد_ععبرقل

 1 .ةناكهعاونأ ضعس فيلاتلاءاد ,انال هترجهدعب ةنيدملا,ناكاذهنالةر حفلا لوأ لةب موهمزكو

 لوأ ل اقول ل_.ةاكهيلعرابغالفرارمتسالا ىلعتلادلا ناك هلوقهيلا ئموباك ةرجحلا ىلا كلذ رمت ساو
 كلذ نا.ءارا اشأ( وز ءاثلاوعأ لاني 3 أسدل مهم نيس فن 3 دست فاو كونك ةرحشلا

 ول 1 و 1ناعذالاو هتبح + َناسيالا صول وم ال_لالاىلاىأ (هيلام مول ل. ل.ء) هلوقي

 هب رس و) مهسوفن ف نكمتيل(ناسمالام- ممأأ بم .< و)ىلوأ لوالاو اهديدشز وجي لاما عراطم

 مهبهقكر ءمههتفطالعم عاماعي ىأءاحلا لبق د>وعب ( مهب رادبو) هيةمميغرتب هنسح ىأ( مج واقف

 اعاىأ ب يلغتهي .:(مثعاما) مهصالخا- دقو ماجا نس نرزلا ودا يادي ا 0

 نو ماسرأو هرجحل ارادل مب ىأ ىوغلل ا ءانعع وهو أَمماعو مترعأن ءزاعوهوأ معمتشعب

 مالسالابهدهعبرقن مل ندد نر ءال نيا سم نيل عن أ نيتله م ءارررادن ا

 مثءمهروغت ىلع سان ذا لم ةظافوةدش ىأ مالسالا نعسانلل( نم رهن م)اولل_برتو(او ومع ,09)

 هدف ةءاطلل لدعهن اك! نيرمسم هلوق قداطي |نن ريسعملوقي نارهاظاا ناكو منع متنا وم-مةةراغك؟ب

 قاكرشك أ وعل ابآهناللب عملا مزالب ىتافم مع مرقت مدعو مهعلأن ىذدقي 2 ريسممأانالعأ اا همالةمقخلا

 وفوق الا لجالاذهسدلو جاحوعا ىف لةيولذا لاحم ىف 6-5 *« ىنتملا]وق
 لك ؛سانلا(او رشد“ صا :اهباحال(لوقي «] 1 سوك .اعمشلا لص ناك ( و)اربر همزالواسمشاهيف ثنو ربال

 الوهم العم هام ىلع سا | او رقأىأ (اونكسو)م- مماءاوظاغتواودد_كنالىأ (اورميعتالو) ريسخ

 اولميقاوحل“ ءوموياعاول الىأاورغت واورقت مقكدعسانلا (او رف ره :هالو) هوقلاب ماعوهو فلك

 هراكال/(لوق*) سوه ءاعىلا ء هللا ىل ناك( و) هيك ماسال وثحالا وموياع سلام .ةاذهو كتم

 ساغلا ثددت»الا ىلاؤهقنعم رضناةءددل اولا ةفوولاقامهغلب النيةفانملاو لواسن ب ىنأ ةصقىف رعاك

 هرغكلا ضعي عنمل سو هيلع ىلا «تهللا ىلصهنع عاماذااذهو( احح لي اد نا)اولوةيفمهضباميف 2

 هنعزارتحالا يش اهل ثموم ,مي5نءطال ليسو نيدلاءادعاو نوك رشملا هلعجو مالسالا فلوخدلا نم

 نبىنأة- 20 ناين دبع لا هللا ىضررمعل سو هيلعىلاءتدتلا ىلص هلاقاذهودئاو ؛|نمهيقاسا
 (نيقفان :ملاو راعكل ا وم ا الصفم مدقن [كهقنع ررمضأ ىف :ءدلولس

 هاراداؤاضدأ ارا دك روهشم هن :هادماوهار ادملا نيب قرغل اوم معهوفعو هنا سحاو مهبهقطاتي

 نمهلاحىف ام نام ا :,هرماك هاراد ناوأ هل عقمأ ا ب بلجو ررمذلا عفدل لولا نيلو فطللا

 باكرا ىلع هم ومرغب ,امبذكولطاب وهامدل هلوقو حيبقلانيسحت ةنهادملاو ةبقاععوسور وذحم

 هل -ةنوأ نب رفقنم هلوق
 برغأ دقو ىعملاب

 ضع كيمو اطميذا
 بح

 رهاظاا ة 4 ؛اطارسعلا

 0 0 زالريستلا نال

 (اوريسعت اواورمس لوقت 5(

 اودد_كثنالو اونودىأ

 اوررقىأ(اونكسو)
 دجأ هاور(او رقنتالو)

 هسنع هللا ىذرسنأ

 اور الواو رينو
 رادمعالافىأ(ل اوعيو)

 نيفانملا لق د مدع ند

 قاب نادارأ نأ اريقنت نوكيق( هبات | ل“ باذخ نا) نطعتل ههضق لو الأ( شابلاتدجتيالا) ) ع اهش عاب (

 لقعلاسأردرو دقو مهعطالب و(نيقةائمللاو رافكلا) عف ةأادد : ىأ هلادباو زمهلاب(ئرادي مسوهيلعىلاعت هللا ل تاكو) هنابىملا

 اضف :ةرد رهدأن عوويلاو رازبلاهاور دود كر قا طسوأ الا ىنارطلاهاو رسانلا ىلابي>ل !هللاب نا الادب

 داز ورحافو رب لك ىلا اريحا عانط صاوسانلاىلاددوّلا نيدلادعب للا سأراضا ىلع نع ىويبلاو هوو ف ضتلا لديه دؤتلا

 ءارادملا ل ةعلا سأ رهنع هلة ءاورة وه: اى ةج رد مهايندلا ىفددوتلا لهأو هي اور قةربرهىأن غقميبلا



 مه .ح صدعأك لمحت ىألج نمل ههملا احلا,ةخنىفو ةقرفثدعب عج لجأ ن مو أن سحن ىأ مب كلاب لأ نم م4 تك لمحتو)

 لمد و) منذ مولع قد ىأ مو ياعةخسن ىفو مهي ع, نءهئيع ض مغب ىأ نم محعملاداضلاو وثم اضغالان ه(مونع ىذغ 0

 (مهئافج ىلعرم دب و) مهئاذي ١ ىلع لمحت ىأم م اذآل مث 1 ص سا ىف هادي اعلدب 0 وأ ةيضرعمت نه (مهاذأن م
 هللا نم م-4ْناب نين موملارم هيلا را مواد هاش ءلا داسرأ انا ى هلا ياي ىلاعتهلو هل هلك اذهو

 نب رفاك- ل عطتالوا ربعك الضو

 لاني فك انف كابا مهتيذأ
 زوكك ناك هنا لصاماو

 مويلاانلزوحالامإ هل
 نيقنانللىا (مطرمدلا
 ىا(هيلع)م هوو

 مهأعق نهرد_صام ىلع

 نور ومام انالم_طوقو
 مهرفك ىلع مهرحرب

 3 مسهمارك !مدعنو

 (مهقفرب ناكو) مهمارع
 اعلا مسك وماما عقب
 فعلا دم ىورلا نم
 مهب وبناحلا نيلوهو
 لاقي قافرالا نمءاملا

 ىك>و فرب هب قذر
 هنعقراوهبتقفرادب زر وبا

 مع ا د ىأ نعم

 (ناحالا وز مه(عاطعلاب)

 ندم انداقت ما

 هنريخح نع مرفت
 ل وق نع هءانتماو

 هللاهرعا كل 7 و هدملم

 (لازتالو لاةةىلاعت

 لع ملظت) اعاد ىا

 ىا (م-ممهدئاخ

 ةياتجو ردت هنايخ
 4 اك م_معردصت

 هآنموشو (مهنم مهريغ عمومودم (نينسغا تح هللانا) ممعضص عا و أ (عفصاو ممءفعاف]م ماد هيوم ناكو | 0

 هافاكم عدىأالي كوهللاب ىتك و هللا ىلع لك وتو مهاذأ عدو ني ةفانملاو "5

 'نوكسوةم“ ل ص ىلمدو) زد ”احريغمو هده ىف ما ذا هدو دالاو س-اوقلا

 كيكرديعي وهرهقر فب دعب عمج ىعفلم< ليتوالعثوالوت ةنسملا ليان همالمت ملا .كوم+ ا

 هبا ىذغت ىلع هلجو قيلب الاعرمم ب ل كوك اور واحتل و وقعا ءاضغالا( مهمءىذغب 0

 ََح م هينفنيببرأت ل جرلا ىضغأ حابصملا قو ىلعبد_هثموهو نعنهادعفوم- هلا نم هيف م عار ا

 ىعقيلهث>اوئْملا ل جحا هملاىؤلاقهنعوفعب و لمحت ىأ (مهاذأ ن هلمتحو) مل ك5 لمغ ت

 ىنمتلاو ءاضغالا ىء«؟وامزالنوكيفزاو ءاومهولا ى وه ل مع ل

 مدعل ةيضّقملا مهعابط ةظاغىأ(م 3 ؟ هج ىلعريصت 94 كل هسوفو ص مع 3 ار نمو ىدعتيف

 ةلوصومام(هيلعرم هلاموي لاا از ودكالام) احنا لها دال لهال لاقي ولاعثالار لاوقالاىف ردالا

 ماللا هيلعورمدغمدعباممويلايدارملاوةاحتنلا هزوجدقو نيبملا ىلع 2 هدقمةيثايي نذ لمة كلوعقم
 ناكامد> الاه يو ععمأ شيال ىت ااووقلا زمن الاهياعى هام ىلع ٠ نكد ممالمالادعاو ةومالسالاءادعبأو

 صعب ل ةمدعنم م السلا هيلع ةلعقاذ امبامسأب اهذب تءةحاصأم السلا هيلع لوسرلا همق عما سد

 هنأ عملا ملأ ن إلا هيقةدعاساان" الااغاز وحال

 ملسو هيلعمنلا ىلص هثناها نعءاضغالا اني لع عني هناله) :ءوقملا هلز و !سوكد اءىلاعت هليا ىلص هل ىف قد

 مهلا (ناسحالاو) مهل ءامر :(ءاظعلاب) مهعقني ومهلدن ىأ(م عةفربإ سو هيلعّنلا ىلص ناك( وز

 ةنرب ,ىقد :رقأملا نسحأ نم س> ىلع تلبج س وعنلانالممتبو مهب ولت ماو أهل ود ةنمأ ودم هركأ

 قفربهنقفر دقو ف نعاادض ىفرلا حاحصلا فو قفرا عراضممركي نز وبوأ قذر عواض هد صو

 42 ةذر عاطقلا نب ءالاقو هتعفن ىععه-ةةفرأ لاقي وهن تقفرت ىدعتةف:راوهن كرد زو أى>و

 مهثاطعم مج اراه فرو ذا (كالذب و) ىابروىئال“ وهق كلذك قفرلا ن هودتعفن هتففر اواقفر
 مهمر دصت ةنايخوأ هن اخ ةفثاأط ىلعىأ (ممةن :ئاخىلء عمل ا: لازت الو لاةقىلاعت هليادرعأ ( موق ةرو

 ها سةنوأ ةنئاخةلعفدارملاوأك لم_تءاساك نر 0 مرد صأتك كةحىف

 011 تعا ناكل (مطدالبلفالا) هناي لع ىرقو ةناورك اخل-رهغلاءلاق لاق و

 دوهيلاؤتازنهن" الاهل دو فلساعنو زواح» وك: :.4ابةثيسلا نو زحي يذلا (نينسحملاب هللا
 وفعلابهرعأومهئابآ ٌتورومهناوةنأي *امهناثنم موا ا اا 2 نمزىفاوناكذلا

 ملسوهيلع هللا ىلصهب نمآ نم ىةم ملا لد اةلاودخو سمك ”الاهذهوأ اهو وأ: دها ءملا طرعشب م-ممع

 ىهىتاب)تاثيسلا نمءارثام( عقدا ) رعاممال_سأأ4- ءل عه .دئارعأ ىلاع' هللا (لاقو) مال نياك مهم م

 (مج ىو هناك)راقك- !| نم(ةوادعهننب وتل هب ىذلااذاف)هفطالاوءاسأن إنا س>الا ىقو( نسحأ

 1 جس اج وع مح جم يح ص يب حصص و هوو حر ص و مع س وم ع يصوم ع وسع صمم رج 2 مول عمل نوح

 ىأ

 ممم فانا م هذا ود الو موه موم ن ءفعاليقو مهلا قب هرعا لب ,ةاذه ليقف مويقاعن وم 15 رشي .>مييثهللا قالخا,| هاذ

 ىهوامت.ءان ء(نسحا ىه) ىتلاةن_سحابىا( ىتلاب)ةواد_علاود_بحلانم ْممٌَكيلعتدرو ىتلاةئدسلا ىا ( عقدا ىلاعت هنلا لاقو)

 هئيسلا ةعفادم سد س ىا (ةوادعهنمب وكنب ىذلا داق كارل هلا ايمدلا نك داب اا هوز فازاج وا ولت ءهاناكملاو ةوعملا

 يلع ةثمسيرق(ميج)كيلالثام كلر طن (ىو هناك )ةنسحلاب



 ةفلالا باطىأ ف لاتا ا ىفة+سنىنو(ىلاتال)م_همومهىأ(سانا اجا 2 ):ازاخلامدعوتارادملا نمهنهّنلاةرعأام ىأ (كلذو)

 (رقث ”تااملف) هيد]ةمالاة ماك عامل ”+الو ىأ(هيلعةماك- || ع.جو) مالسلاة: ::دهىلاةرحف الث اوأ ىف (مالسالالوأ) ةرقنلا مد

 لسراىذلاوه هلوةب هلهد عوام ب س>هعيج أ (هلك )هعاونا ىأ( نيدلا ىلعهللاهرهظاو) هرون ىلعأ و هردةالعو همكح تدنو هرمأ
 مال !اوهالصلا هم اع( هلعفك ): هادا نهيق (هرمأر هتشاو ١ هاداعن# *(هيلعردق نم لة ) هلك نيدلا ىلعهرهظيل ىف زا نيدو ىدهلاب هلوسر

 ماا 0 راتسابقلعتموهو (لاطشن 5

 ىلاون نمىولاوةالاو هوداوأصم هئذب ونني ىذلا قدد_صااك هري_صل ى>ه- هلاك اسحا لازبالوأ

 نايقسىناك لو هيلعهلا ل_صهتللالوسر ىداعنن اكنه.قتازن :ىفاصملا قيدصلا مجلاو عباتي و

 (كالذو) ف 1 أبت خس هذه لوقو ةمبح# سمى هه ةداصملاوةحاس مانا هىلايدا رمل ليقو

 ىقهلأب اجو ممول غل( ىفلا هال س اغلا ة>| 2 ءاعىلاعتهزبا ىلص هنأر ادمنمرك ذامىأ

 0 هناي( ةءاك- !اعس) ىلارمالا لوأ ىف ةجاحا(و وز ةرجفا ىداممو (مالسالالوأ)

 ره -طفو# :( رةتسا ملف اهريغب لص<الامةءالااو ةقطالملاب لص هناف هل موتقل اكن مدعو لو هيلع

 نيدلا ىلع) «- :ةروهال_ءأىأ مالسالا نيدهشارهظأ ىأ(هرهظأو) تدثو ىوقال ىأ مالسالرتتسم

 هريغو د> اولا هيف ىو ر دص «لصالا ىفنيدلاو مهرهةوهلهأ بلغ ثيحح هل هو نيد لك ىلع ىأ (هلك
 ةارادلل ةءاح قس لذاهذيد ىو هيقن ءطمل سوه ءىلاعت هللا ىلصهنوادعرهظان ء(هي اءردقنملثق)

 حتسفلا موي(لطخ نباب) لودي ءاعىل اعتهلئا ىل-د (هلءةكدرعار مشاو) هللااهعأ هحاضلكلا ام ىلا

 ىأ(مهعن 00 كلذ تا أ[لثق )ل ةيسكلارأ اًةساباقل ءةمدح وولوهلكم حش موي هل“ هع رعأ يح

 (ةل-يغهل 24 1 ألة ة(و)الصعممدقت [يكةكم عت ةمون(ح هلام ون هل معي )ريم ىلا ىدوأ

 مءاوه (ةوبينم) قب 24| لأن باو فرشالا نباك ةعداوةيقخلدقااو هوةمجعملازني-ةاارع كك

 17 لة هنكفا نماضت ل ةوىأ(ةيلغوأ) ةرفكلان مدوهيلاريغىأ(م هريغو) ةمولعملاةقئاطال

 الس) هل ةلبةل خد, ل ىأ(لمةهمظنيملن )رباك ىح اة زعىناكر هةلاو ةبلغلا قي رطب ىأءاشخا
 واوالاهي ةمظني طءخشإإس لاوإ_سو هيل عللا ىلص هل هنعب اةموهمال اب سو هيلع اعت هللا ىلص هني

 هند كإسو كل || ةلرمع هيد صدق ءاموأ ع- ا ل ل_هجو عمجالر يع: اف هيف هلاخدا مظنلاوهودو

 مهنع هللا در ةءادصلا نم ء(هيناكالاىرهظ مدلج ىف طار ئالاو)اضيأةراعتساو هوأءاملا نيجلك

 ها تعقل لك كلذ جدد و ملل اذاكإإلاىف طر كالاتي لوخدلاب طارفالا رسذدقو نيعجأ

 اذهبةغللاستك ىالوا يدق رعل امااكى هد ل قاالاوك ذامغرسش مىرمةخعالاو ىكاكسلاكتاقتلا

 ّكَن كام ءاعوويرالملا ريع ا اممم طرتءاوداتةلاطر < هذال دوحوملا لب ىنعملا

 ىقدابعنءالاقدقعلا ىفهلءج نةهنز وجت 8 سكسلا ىهوةطب را ىف هاعجاذا هطرتخا نمهناميجوت
 ىستنا اطارخ * |ةطد نسما 5 طرخأل ا واقزحوأ مدا نهح رشد سدكلا ل-ةمدطد رخل اةغالا طي #2

 فرشالا نباك) مدقت ىذلان 1ناييةرقك !١ نم(هىذب ناك نم) هلو ةواض. أ كلذ ىلعه« للا ملقو

 مد#:و طعم ىلأ نب( ةمهعو) هنأيب مدقت ىذلاث رالا ني (رذنلا او) الصفمام ناين مدقت( عئارفأو

 رذىناليتا!هجوالفة. 2 ,ةليغاةاطم ل سوهيلعىلاعت هللا ىلص ل“ ةنالد* اذهواضأ

 (ةءاجمدرذن هل هقنمرك ذ نمةصق لثمىأ (كلذكو )ةليغ هلةةلارظ:ةبلغهلتت ةنم عمفرشالا نبا

 موب)هل“ هب ىدوأ ن مل“ ب هل عكا

 صعب نم (عتفل ا
 ندمت الا كالا
 منهجملا هذول:

 معو باثنم م-ممو
 نم ل-:ةوىأ (نسد)
 0 هنكمأ)

 ىأ ةم-دعلا يسكب
 نه) ةل-ةغوأ ةفخ

5 

 را د
 ! بلغوأ) م -هركذ

 5 وأ ىأ 0

 رضزلاك ةايئالع ونرش
 00 ةيععو ثرامما نيا ل

 29 ءلنم)طيعمفأ ||,

 ات كا ا
 لبق ىأ(ليق)هل مشن
 ىأ (هتبخك كإ-) هلك

 ة-طاي وهند طخ

 هنورعم ةزامحو هندوم

 موىأ (طار_غالاو)
 امالتغالاو لولا همت

 نامالا ى رهظمةلجف) |

 هناي ني ناك وعد
 نياك)هناش قن_ءط» و

 ند ترا

 ل لل ا ل ل كم ل و ل ص ص ص ل و ل ل م صب مسممم ١ ام اج جس هس سا جا (عسفارجأو) فرشلا

 نوكسونيعلا ضن( طيعمىلأ نياةبةعو)رضنلا هللص<)ىذلاوهوةمجعملاداضااب(ثراحتا نب رضنلاو) عارمة ىذلا

 (ة-عاجمد) لطباىأءارلاو ةلمهملالادلاوءاسملا عمي (ردهكلذكو) راوبلاراد فرادغلا ىةعورانلا ةبتعىف لخد ىذلا فاقلا
 ارذهرد- -اعو رادع راق دنملطمإ امةك ر#ردغلا سوماقلا ىو ى .مناردهاو طقسأ ىألاقولا دلابرد: ىحدلال أ ىو

 تايم هنار_هظف ى م !ءايشأن يب نموأ ئدفو+ نم طقةسارودنْئئلاردنو ىنععيلءثاو لعف هنردهاودع: هومزال هنردهواردهو

 يفاسملتلا لاقز هرد ما قعدان ع ير مسد ين ناكساو يكاطن الالصأ ىفاذكوهد 1 اي ئداردناناهيذرمن :ردهأو طقسا يدع



 رذننوك ناز و2 و هل ”اقالحابا هنأ اك ناك هل -* ةمزتلا ا! هنالح رآه انممنواك «:نازو# وم- 5 ةمزتنلاىأةمجعملالا ذا حم ليرد

 مهءامدردهاف ىو راك كطبار روم ىازنتملا ردد روك وحتفلانةناو رلاومهُ |مدقحانانإ اعأ ىعلاولعأ 3 7 اا

 ا حدقو ةدحوملا مظدمهري هوخأو وهج رخدق ناك فزماريغ_صتلا( ري_هز نباس عك را ذماادغام ىأ ( (مهاوس)

 لاكزت 0 ا لا ه5 ل سوه ءلاعىلاعت هللا ىلكهللال وبر ىلا ءار ارذهنك أسقم“ لي

 ركبفأ نموريغل صرع وهمالساهي أ ىلعاومفر 5 ءانأم ءاد_ةنافامعكك لذه غامق لس اف مالس' ال 4 1ع ضر عري ههاجاملذ ريك و

 | ككل اد هل غ سيو 'يةىأ ل 03 ةلاسر اريك ىنماتلب أالأ هل وةيهودغو قيدصلا

 مال_سااودال_صلاهيلعلاقتؤ اكلاخاهيلعكردتلوهيلع #  عابو اياالواما فان ل ىاخ ىلع
 هم[ ياعلي لمعت

 هلع ردهأف هاباالو

 ك4كمذ ماللاو مالصلا

 هل ةقيلفهمقل نم لاقو

 هوخأ هيلا ثعبفق

 حسن يس بابن سس سس سس خب سس عت سس سس سس سس ب ل سي بي بيب

 ىأةلم-همءار وةمج عملاذونونب رذنوهبارضاو ب عك نمركذ نمىوسىأ (مهاوس) راغك-لا نم
 هبجوأ ذك لسوهيلعىلاعتهللاىلصدّلالوسررذن سا.سالا ىف لاق ياست أن مء.دذع نم ىلع هل *ةبج وأ

 ساردهاو طقسأ ىععتلمهملاذب هنأحارم هلا ضب لوةذىمتن ا زاجل لهأ ملاك نموهوه سقن :ىلع

 5 للاب وعارلا باكي جابر نب ةعدب رماللا نوكسونيسأ| مدن ىح ماش ىلأ نبأ (ريهز ني بعكس ك؟)ئش

 لاوبهكن اكوهل_.قمل--أهوخأو نب ر ؛كمريغنا دي« نارعاشمو+أووهوىفزملا ُط رقنياةيتحتلا
 ناهيف لوةءاباتكهوخأهيلاس 1 ىو هياعملا عن هللأ ىل_ص ىنلابهيق 5صرع» ارعشهيخأ مالساذعب

 ةجاح ل ناك ن اف ىرعبزلا نياو بهو ىفأن امم يا يللا عن هللا ىلص هللا لوسر

 سانلا فج راوهءلعضرالات ةاضئامث *اندانا نمل مش , مسوهيلعىلاعت هنا ىلص هنا هيلا ر طوَكسعن ف

 هيب نيد سلجغ رذا ملك ءصلا ىل_-مب وهو ل_.وهسيلع ىلاعت هللا لص هللا لو سر ىتاف لونة هنأب

 تعكانإ لاةفهفرعءالوهو معن :لاقهلمةت اماما انءاحاسك ناهنلالو راب لاقوهدي هدب عضوو

 كد تبضخغف امان ءاح هنافهعدل اقف هةذعب رخأ ىنعدوللا لوسراب لاو راصنالا نمل حر هيلع سثوو

 هر ا سال دامت لو هيلع هللا لصون: 'أوا ريخالا نم ,,رحاهملا نمدحأ هيف ليم هنالىرا دنالا ىلع

 0 والتنك املاقةهنماوماط هنع ىلاعت هللا ىذ رد ناعم اك دب ءانااهب را او ىلا هند رب هدلأو

 مهرد فلأ نيثالثب وأ نب ريشعب هدالوأن هاهلدعأ تاماملك سوهيلعهللاىلصهللالوسربوةادحا

 ةراحانأو ةرقك-لا نمهبش نعومءلال_و هيلع هللا ىلص لورا ةنسنمناةصقلاهذههقفو ه ةْضق

 ئرذل ا لاقاك ىدلاجالا عنان نس ةنوتفءارعشلا

 دارا نه حيدملا نيسحتو * ىغ ءارعشلاةليضف وحح

 دان لك ىف هرعك ثاعا و * اسعك ودداعست ناب تدم

 داعس نك“ سب تيدشنو #2” جيدمملا ىلا جاتحاامو

 داهربخ مراك- ما ىلا تاكو 3 ىداالا اذن نسون كدلو ادع لزيدسرلا نا

 ةمحعملاىازلارسساكب وهو ارتقاء ديس 2 فرطع لا نيهللا دم ءوه (ىرعبْرلا نب ءاو) . هيءاضتسم

 هناو كلذب هم_لعب
 مال-ىلاو ةالصلا هياع

 فقدحا هسيئانال

 مالسالا هدم لدقالا

 لك لك طتناو
 ىلاتك كانأ اذافماث "الا

 ءاجفل أو لبقافاذه
 هللا لو_سر ىلا بعك

 هيلع لاس نبا لع
 هديصتلا داو لن
 اهوأور وهلا

 مولا ىلقذ داعش نأب

0 
 ماباملف

 لول_بم هللا فويس نم اتهم

 لومامهننال وسردتعوفعلا و © ىدءوأهللال وس رناتنا

 ليقهدرب هاطعاو ةديصقلا:ذهىلعماللا ووالصلاةلعم زاحا واوعمتساهعمنمىلا سو هيلعىلاعت هللا ىلصدهنبالوسر راشأ

 اددا يس هللا ىلص هبال وسرد 4 را 0 انا مه زداقالا# 0 همدد رلاكلل نايفسهأ نبا ءاعمزا

 وأ

 السايح بال لو هتود ناو سال رقاد الا: ارتالاقنو املا ننالثبتي 000

 دق ةوضعك م 6 ريه 2م هرعش أ واضي أةمقعنباو# وهيععدش اكلذكوهدحو» ونأوءار ءْشأ ال اود نمرع ره ني سعكا وفئاطل انم مالسأ و

 وهلا رعاشلا ىدهسسلا ىدرقلااروصقسارفلمهمقنك اسنيعتةدحولاوىازلار لك يرعب 1 نباوز ثعبملا ل+ .ةريقر كه



 همالنأ نحو عتعلا دعب لسأ م همالسا لبقددي وهنا هرادصأو و ل_سوهيلع ىلا عت هللا ىلصهللا وعر ىلع سانلادشأ نمّنأك

 مسوهي ءاعىللاغ: هللا لص هلنالودره>لمنمو هدإو هضرقئادقو ملسو هيلعىلاعت هللا لص ىنلا أن ي> هنالز ن ءرذتعاو

 يا وا :ف' ئللز 001 امهزلك ىادلاو كل ىدؤر ءٌغءاف موك>و انندبرماوأ تعدو 03 اهماسأت ضن افهوادعلا تضم

 الخ (هاذآ ن ءامهريغو مود هع متامنورغأ مود 03 ةمالع1 املا لع نمكيلعو

 الودهفسو هنأ الوطد !- تو هيلع ىل_ص هللا لو سر ىلءسانلادشأ نماعاج اديحتاز ءاشنأكو

 هلاولاذ ةنارحن ىلا بلاط ىنأ تنبئ :أه مأهتجوزوو هرذَناك وهمالسا نسحو ممقلا دهر أه تقع

 نهد راهم -ْمهِسعكو ثراحلا ىب ,حاصافكلار * اسوأ رآوةكمحتفوأشل رقلقاد#نالاقعفةلءا روام

 هيف هثلوق ارعشهنعىلاعت هللا ىدر ناسخ هلل سراؤهتدشام عج وم مصح

 ميةموأي هلا وادعو د هنياو ىرعغزلا ىلعهلالا بضع

_هتهنلا ىلص هلنالوسر ىلأ مث ىموقو ئزادعلرتو ترام ا وىلاملاةؤهغلباماأف
 قوي اع ىلا

 نأدهشأىنا كي اعمال لاقوهدنع هةوفمالسالار ون ههجو ىفىرهد ْرْلا نيا اذه لاق هآر املفهءاضصأ

 ىت>كتوادعىلع ءاحادقو مال_.اللانادهىذلا هتلد- ىلا او هلوسر وهللادبع اد نأوهتلاالا هلاال

 هركو ىلاهمبحو ىلقىفماقلافاره_ىلهللادارأ مئادب أمال_سالا بر قأ النادي ر انو نار ىلا تب ره

 هللا ىل_صهللالوسر لاتف هل بذي ودمعل رج> نم لقةعبالو عفنيالام عاسبت او ةلالضلا نمهيفتنك ظ

 كلذ ؤتاقولبقامتجيمالسالا ن !مالس لكلا دهىذلاهتادلا ل وهيلع
 ةل-مرش ىف رفكلاب هارأرصحمكو « هلبقزاك امسموقمالساتسأر

 اح ءدوارش : كدسو وهاجهو لس وهيلعىلاعت هللا لص (هاذآ ن )ىلا نياوايحك رضا طف ١

 وقل[ ىتح) ريسسأ| ى اك سو هيلعىلاعت هللا ىل_ههللال وت هر هنعافعوهثب ون تلبةفهمالساب بات مث

 دي قود و هل-_صاو رك ذاعز اموهواوملوْل_بوهيلعملاعت هللا ىل-ص هلاوداقت اىأ(مهيدياب َ

 اعف( نام الل اوتالصلا هيلع (هوغاو) هذه يغدي ضرتودابتتلا متأهدايةنالاهكس ؟نممريغ

 ريغ(ةرتتسمإ) رقكلا نمامقامو (نيققانلا نطاو.ب) ف ةقان ماما( و ميلا نسحاو م .نمأومهنع
 انا مالسالاودر (رهاشلا عزنا انا (م.نو هيلع ههنا ل صه هكحو) مهرها ةمولعم
 كت ردك اه كلذ عم( وز مهرثا رثارع مىلعهللاهعلطأ ن اوهد_عب هممال ع رم هلال ->الاذ_هو مهلا نم

 افوق»ئناك ا.ءازهمذو سو هلع ىلا عت هللا ىل_صهضيقن هاهنوقفاملاد- صقىتلا (تاماكلا

 لتسوم ءاءهّلا لص ىننلااو ماع ةبالونيقنان مام (هلاثمأ عمةيفخ)نيقفانملاىأ(مهتملثاقلا

 مهن نوفل ىأ(اماعنوفل< و) عم لبقواوةداب زةكسن ف هيرسك و دلو مضي ةيفتو نوملسملاو

 اذا)نيقفاثملا نمدي ود نباو ىلأن باةصةىقاذهرمدقو نايس لعبا متاذهو ميلا سناماولاةام
 5 فختلاب ثيدحلا ىمئنم مهم عملسويل عىلاعت هللا ىل_صهتلال وس رأ تمد و تاقنىأ+ ملا (تيع

 ىلءْنأك امذيدش ةلاوحالصالاهحو ىلع لن امهيفختلابهنأ نم ةديص و ءاادرو هكا دشتلاو ظ

 ىلع لدتانهىوفختلا نيثدحمارث ؛ك أهباور نكلهريغوةستق نبا هلافاذكو ةميمتلاوهوداسفالاهح و

 ىأ(رفكملاةماكا ولاد ةلو)م_ممعل نام (اولاقام للان وفا و)ةلاقملاهذهىأ (اهنوركني و هفالخ
 هللا لص ناك (و )اب اسماناقنامئنيدلاءادعاوةرفكلا ن عردصت اغاىت :لاوأاجائافا مسرع ع اا ة.اكلا

 هييبحبببييبببببببيبببببببب بسبب سس سس للا

 رعشلا فم ةكوأى اخلائسن ملوةنمملعر ودقمة|مهملانيعلا ن وكسوةدحوملا ءابلارسكو اهحتفوأ

 مهسفنأ (اوقلا ىتح)مهتنسلاب

 وهو( هيدي نيب )مهما
 مهمال_سأ ندع هيانك

 تيم ا

 هبا ىلص هم هل |نيهح وت وم

 0 اوبو) لس وهيل عىلاعت

 . ورش. ل نيقفانملا

 ةالضصلا هيلع 2500

 (رهاظلاىلعمال_كلاو

 ىلسع ةماكحاو ىأ
 ةرقهعسم م-هرهاوظ

 ةينالعلا ةرمكسم

 (تاماكلا كلثرثك أو)
 . افوشناك امئا)ةيذؤملا

 مضد (ةيف مهم لثاقلا
 (هلاثمأ عمو) رمسكو هلوأ

 قفانموأى دوه نمىأ
 ىلا اولخاذاو ىلاعت لافاتك

 معمانااولاق مهميط ايس

 نو رهم_بم نى اما
 (ابيلع نوه دز

 (تيغاذا) اف اراكنا
 اههدعغل وهحلا ةغيض

 هيلا تعف ر ىأ

 تاصواذا(اهنوركنيو)
 هللاب نو-ةل#و) هندل

 ىلاءتهتاربخ أولم
 هلوقب مهبذك أو منع
 ) رعكلاةملك اولادقلو)

 مهمالسا لغباو رقكو
 0 ا يس رول

 كم ارنع هوهع لد نأ لون َن م4 »دع .ريدبعاو ةاومهتمرثعة بحناو هو لوسرلا ل-:5نممهمارعف اولاش :لاءاومهو

 امهامشيئاهقو_ساهفلخةفيدخو اهدوقيهثلحار ماطخ رساب نب راعذ_خاؤهيفاهالعىأ ل يالابةبقعلا مم اذا ىداولاىلا
 لماما را ةفيدح 0

 طاعلل ةجسر هنوكما
 مالسسلاو ةالمصلاهيلع (ناكو) اوب ره هلا ءادعأ كيلا ميلا لاقفح اللا ةعقعتو



 (مهتب وو مالسالاىلامهعوجر و) هلوةهريسفتةيةحشلا نوكسو رمسكي وءاغلا عتشب ( موتي ىف عمطب) هولاو هوم «ثام ىأ (اذه عمإ٠)
 ىأم و فج وكةحستأ قو مهتاطقسو ىأ (مهتوغهو) مم مالاقمىف الز ىأ(مهتانه ىلع مال_بلاوةالصا |هيلعرم هيقل مان * الام

 ريصاك ) مهالاحف متظاغو
 ده م-هناو ةيضيغبت
 ىدومو مهاربأو جونو
 هالصلا مويأع ىدفعو

 | كلذربغ ليقو مالسلاو
 نيذلامه ىوغملا لاقو

 ىلع ىلا عت هللام_هرك د

 هلو: قف صيحصختلا

 نييدنلا نمانذ أ ذاو
 نمو كنمو مهقاثيم

 ىدومو م-هاربأو حوت

 هلوةىفو مرت نبا ىدتعو
 نيدلا نم مل عرش

 ىذلاو احونهب ىدوام

 اندصوامو كيلا ائي>وأ
 ىدوسهو مي-هاربا هب

 نيدلااوميقأنأ ىدتعو
 مدقو ىبتنا اوقرشنالو
 الس اهيلع لا
 ىلوالاهن"الاىفمالسلاو
 ةبترملا ىف هناىلاءامالل
 دو> وملوأهناو ىلغالا

 ناك ناو دوجولاملاعىف
 دوه-ثلاماةمىفارخآ

 ىلا عج رىأ (ءافى>)
 (انطابمنمريثك ) مال الا
 (ارهاظءافئ) رخ "الاف
 (ارس صلعخاو )لوالا ىف
 رهظأ 5ك ) لانتةسالا ف
 لاما لوأ (ارسمجأ
 دعب أ (دعبمللا عُقنو)
 انهمهصالخانم كلذ

 رمأىف(م-ممريثكب )كل
 نيدال(راصناو)ةاضقىأ ملا فيقذتوءاحكنامضن(ةاجو)ءارعا ىأ (ناوعاوءارزو نيدالو مم ماقو)هريغوداهحلا

 اهنا عصالاو ةيناوب نم لق (لسرلانم) مزحتاودحلابامحصأ|ىأ(مزعلااولوأ مالو

 ةزمفاعتقو ءاعاارسساكب ( موتهتىف عمطب) رفكلاةملك نمدولاقام عمىأ(اذهعم) لو هياعيلاعت ا

 6 راذاهيلاءاف نمةزوهلا لءقةنك اسدأب ليقءاقلا مدقب مهي ىور دممعاج ىأةيقوقلاءاّثلا لبق

 لل_مزاجم مهثهيفمفوخد ىأريسفت فطع (مالسالاىلامهعوجزو) لاو ْرلادعبلظلل«ىناأهنموا
 ىقملامهرفك و مهقاقن نم (مهتي ونو) اندع متدعناوىلاعت هلوقك ىناطملا ىلع ل_يةملاقالطا نم
 (مهتانه) ىلعو ممعءغاب ومهمهملعىذلامهمذو مهقاقنو ميذأ (ىلع وهما هللا ىل_صرعصيق)

 ةنهئثنالاو سنج مسا لك نعةيانك نونلا فيفخ نما حابصملا فوةفيفلانوذلاوءاسملا حتمي
 ىفو ةفيطا ةعاش ىأ ةويزهث كم هنموةريثهاهريغ_صتقداه ىهةغل ىف ةئوذاهمالو فيفختلا

 ءامسالاد_>أوهو ىبتناجرقلا نعهنىنكوىمسهب وأن هرك ذماو تاس ل_ثهتانهىلهتعج
 ىلع اضي ا ربصن ل_بوهيلعىلا_عت هللا ىل_صناك ( و) مهحئابق نءاضر أ انههب ىنكو خأو نأ تاوخا

 ولواري_صاك) مهمدأءو_بومهعابط ظاغل ةحيبقل |لاعفالاو لاوقالانمممءردصامىأ (مهتوفجا)
 فاثخادقهنارمو نيدلاىلا سانل اة وعد تابثو هبوقةعزعىوذاوناك نيذلامهو(لسرلا نم مزعلا

 ليقو نيعجأ مهيلعهمالسو هللاتاوأ صده و ىسدعو ىمومو مهارباو ح ون ةسدنمهلاو نم مّمخ هيف
 ىدومو طولو ناميلسو ءاسصو دوهو ح وم هوفارعالاوءارع_ثااىقىلاوثا | ىلع نور وك ذاامه

 رمأنم لك ل-يةوبوأو ب وةعن وليعمسا مهنمدع نمم مو هياوملّْباامو مهموق ىذأ ىلع مه رمدل
 مهادومق هنا ىده نيذلاكءاوأ هلوقب هللامهمةعوماعن الا ىفاورك ذرشعةيناممل_.ةولا:ةلاوداه لاب

 ىلعاو ريصءالوهقتوحلاب>اصك ناكل الو ىلاعت هلوقل سنوبالا لو لل-سرلا لك لءقوهدنقا

 ىذالا ىلءزم_صلا ىف مهما دة ةالاب ل_ىوءياع هللاىل_صرعأ د قون وهرك,اعمبتهجاومو سانا ىذأ
 ىف هنأياصلخفهقافن نع عجر ىأ (انطابم_ممريهك ءاف ى>)ةرجهلاءادشب ا ىف هلعقي لزي لذوقعلاو
 هللاهناميا(صلخاو) رقكلا اد_هبنا<يالاىل عو_جرلا ىف هرهاظن اك ىأ(ارهاظءافإك )هلق
 صلخ ا[ ) هموةنيب وهشدب وهبلو ىف هاقخاو هورسأ اهيث ( اريس) ل_سوه_لعىل اعت هللا ىل_ص هلوسر و

 (م-مممريثكب دع د هللا عقنو)هرهج وهريسوهرهاظو هنطاباط او و هلاقم نمهن مهرهاجا ف ىأ(ارهج

 (نيدلل) م_ْمعاةعومهعلات سذلاءالؤه نم ىأ( ممم ماقو) مههللاهءادهو مهصالخادعب مهم عفن ىأ

 مد ضاعتو ئوةتقةرصنلاوهنواعملاوهور زولان مرب زولا نالري سقت ف طع(ناوءاوءار زوز هلهأو

 مقهتباثلا( رابخالاه.ىتءاحاك )هلهالن و رصانو نيدلل نوماح م45( راصناوهاجو) مال_-الالهأ
 نعىغ ثيد_حلا بك ىقروك ذموهو ه.هللاهزعأو نامالا هلهللا تم>رفاكو ىقاسنم نم
 اذ_هنع)ىلاعتهللام_عجرةيكلالا(انتءأ ضعب باحأ )روك ذ-1اباوهلا (اذ_مبو) نايا
 لولا مم ء_بااىقاه درك ذةعب رأهب وجأه:عوكيلعماسل ادو_يلالوةنعىاسلا )لا اولا

 هللا ذعبالول مه_سقنأ فنولوةيوهللاهُّك ملاك ويحل قاحاذاو م-مةحىف رك ذامدعب
 ةرك:مةي>::هنوي او اك متابم مع هللارم_افرم_ضملا سةرفامتولصن موج موج_تحلوةناسع

 هنالاثدلا فم-مباذعلةاحالهنا ىلاراشاومكيلعماسلا هلاناوةبهتلاانب دعاس د: ناك ولنولوقيو
 | ىهنو ملتقي لهنانممدقتىذلا لاوث_ىلا نءباحاف ةرخ*الا ىف هباذ_عم_ّممسث ل نمىفكي

 ةدئاع)
 ةيكلاملا ىأ (انتءأض ه.باحأ)باوحلا(اذهبو)نيثدحملانمريسلا باب رااهركذ ىتلا(رابحخالا ه.تءاحاك) نيقيلا مولع لقنب ولو
 لاكسشالا نمت ,-اميلع ل مشملا(لاوث لاا ذه نة ىلاعت هلا مهجر) مهربغو



 أذ_هلاكثنوهىدل حو (هيل | عشرام مهاوقأ ن ممالسااوةالصل !هياعمدنعتشا) ناشلاىأ(هلعل) لاقملا اًذكاحاضنا (لادو)

 ة-ر) هلئاقوأ هلوق غلب لىأ(ل_ص»1نمو) هيلعدر وعقد هلوةذا ل ئاقلا(دحاولا هلقئاعاو) هللا قناولدتامهض»: لوب

 انيدتسس نمل_:3ب + واميؤردةملاه_صوص# (بابلا اذ-هى) ررقملاعرشلا فريتعملاددعلا نمةل ماكل اىأ (مداهشلا

 ماي وأةشئاعك (ةأرماوأدبعوأ ) مةرأ نيد زك (ىصنم) ر راك

 قذرلا ب <هللاناف ال هما لاقفرماكةنعللاو ماذلاو ماسلا كيلع لب اف وق نءاهن عدلا ىذر ةّشئاع
 م-ل يهل أ لءارب_صو ةغلامل اوه اًوقيلمال_الاو عتوهنأوهوةمك-4 ناك هنا هلداحوهلكرمالا ىف

 هءاع ىلاعت هللا ىلص هل ,ئاحممعوفعل اومهياعرمصلاناكو م ْممريشكل كلذ عقودقو نيذلا مهب ىو و

 هياعسانلا علطرالوتوص ضف_+وةلجعبهءنوماكتي و هنواوناكم ما هنعىفامأ اباوهلاو هدو

 ةخ_فقواذهب يحله الا ضعد (لاقو) ىلا نودرهاظا ىلع نوك,امئارفكلا ىلع باةعل او

 (باببلا اذهىةداهشلا)لوبق(ةبتر) عل ل ىأ(ل صر نمو)ةداهشلا باصن هيل ىذلا(دحاولا)
 اهتداه- (ةأرماوأ) وام( ديعوأ)اعرش هداه عسا الريغص( ىصنم) لدقلل ىذقملا عونا اىأ

 توءثل ادعب(الاحابتتالءامدلاو) دودح اوهوتاهمشلاب عفدي وئردثءا# همم ةءعومسمريغ

 اميسال' شد نسل نآرقل !ىقمهاح همالعاوءالوف هلا بيدك" عمملا عت هللا هجر فئصملا نمسرحع

 (دوهيلارأ ل م) باوحملا فمهضعب هركذ ىذلا(اذهىلعو) غالبلاالا لو سرلا ىلءاموةقث لانو دو
 وهو ىدوويل امالسمال ابدا رمان ال ىنءءامهو ماسل ١ ىفة>.:ىقو(مالس اف) ىدوهل |ة>-سىقو

 ةحراحلاوهو ناسل مج(مهتنسلا) مالسلا اولاقمهنا نظر وى ىت>ةعرمساوتفلو ةذسلالا لّتفىللاو
 هدو ول قام ىةحام (ىرتالأ) ةنسلالا ىل,دارللريسق وهو مهمالسىأ (هونيسولو) ةثو رعملا

 ميياعدرأىفالاقو ىذرلاباهرعأو سو هيلع ىلا عت هللا ىلص هللا لو سر اهاموةنعللاو ماذلاو ماساا كيلع
 لهأ عيلع اذا دو هيلع ىلا عتدتلا لص هلوقنأ ةيم.ت نبا لاق نكس مهب اج بالو لب اجّتسف
 لديهدعب هلم ينعى لاعتهللا ىضرةياحصلاربرقتو م.ملع كل هنولوقي ىذلا اودر ئأكياعواولاةفباتكسلا
 ىناللاةىذلا ىدو ملا( تاكولو) لمامق هيلع فل هن اومالسال أءدب ورمالا لوابهصاصتخا مدعىلع

 ىأة-,ةوفءاتب(درفنتل)ة:لاىلوءاهخاربغنم(كلذبح رص)ٌكيلعماسل | سوهياع ىلاعت هللا ىلص

 هيلعىلاعت هزيا ىلص ىذل اهنةمال |واشمخم رمضأ ل ماسل اح رصل مىد وويل ان وك-اوأدحأ لك هملعا

 ىف (مهتدصةلقو) كيلعماسلا.ةوقبهناوتأ ىذلاحيبقلادوهيلا لعفىأ (مهلعف لعبا 'ل-و
 وهذ ةيحتةيحاب سلام م_هلعجابذك مالسلا اولاهم_منانيمهوم ماسلام_فوقىلل_عجومههالك

 كا هلبأ ىلص هلوسرأو هلل (كلذفم-#' امخو) عقاوال فلاختر نك هنوطلرع راس دعاب

 انعطو) باوضلا ننس نءمفودعو مهبذكو م_مةلاقمفي رحاب (م-تايايل) مسوهيلع

 رفاكوأةريغصتنب وأ ةكولمةي راج
 (حابسنالامدلاو)
 (نيلدعب الا) اهتقارا
 اذ منرعشب نكل
 ىلاعت هللا بيدك
 د-ةلو هلو-ق ىف مف

 رسفاكلا ةمس اك اولاق
 نبا ةداهشقاذكو

 ا1-ءأ ىلا عت هللاو مقرأ

 لامتحالا (اًذهىلعو)

 (دو-ملارتأ لمحت)
 ى) مسهمزلك ىأ

 ةخسنىفو ( ماللا
 (م-مناو) ماسلا ىف

 مسهتداعو مسيجأد ىلع

 (م-- لأ هب اوول)
 ىلوالا واولا ديد كسب

 اهوفطع ىأ اهقيفذتو

 او اعل
 هون لو هوقرح مهنا
 تون فيك ىرت الأ
 ةال_صلا هيلع ىنلا

 ةئئاع) هللا و

 (ا نع ىلاعتهللا ىذر
 هباعهنأ نظىل_عىأ

 مال-لاو ةال_صلا
 م-- هول نطقت ام

 ىأ (ناكولو) مالا
 ىدو-بهمملا وأ قئانملا

 (درشنتم كلذب حرص)
 ةباععلا نمي نمةشئاع

 هللا م-4لوقأامىم_نملآة-كئاعابالهملاسقف ة-تءالاوةءاورقو ماذلاو ماسلا مكيلعم_4تلافامناىور (هملعت)
 اذكو (م-ولعن ىلعل_وهيلعىلاعت هللا ل_هىنلاهبن) ةشئاعهيبنتلىأ (اذفو) ىقم-هبيحتسالوم_مقىلسيجتسا |

 انعطو)اهباغي رحت ىأ(مهت لاب



 مكيلفوو أ(مكيلعاولوةث) ثوملاىأ(مكيلعماسلا لوةياماف) نيماسملا ركض دج مداطرما مادو نسدلاف
 اا :أىقنولوقيو هلل امل يلا لوم كلواحاذاو هوب ممعربخأ هنأ 0 دلل نأ هم 0 [ىلاعت ساو مدقتاك

 رامخأىلء اثم قداسلا مكحلا سس .لفمهةح ىؤىلاعتهلل هداه _ثن ثد“ 'ادهذ رمصمخلا ن داش هم و امنوا صن من م مم هس» لو :اسعدللا

 لثمىأ(كلذكو) ١ طقق أي

 (نوددادغبلا]5 ةيكملاملا

 تعنهنأ ىلس-ععفرلاب

 نييداد-غيلاو صعد

 تعن هنا ىلع رسخلاب

 ىذاقلاك نادم

 3 باهولا د تح

 نباو داد-:هْد و

 ىلا نأ) ب بال جلا

 4 يلعىلاعتهتلا لدم

 نيةفانملا لاي سو

 ىأ (مسهف هملعت

 م-عةحىف 4ك درح؟ع

 ثيدحىف ىأ(تاءلو)
 ةباورورايخالا نه
 ماك هنا) راث الا نم

 ةجحت تن ىأ (ةنسب

 ىأ (م-هقاقن ىلع)

 دروأمو مه ود
 وهام ناثكلا َّق

 ع روكذ-ه

 مهرأ ومس «أ قهللان مارس

 مه رامخأ ىف امك و

 كلذلو م-هراثآو
 ىل_عءايحامدهك ر

 مهرابدىف مهفاوحأ

 صرخ -_ءاامون عفدناف

 تدقلا ل283 كدلا

 هكا وواع
 ةروس هب تدر وأم هيلع
 ندمدءارب و نيقئاثملا

 (اضيأو) م مرابخأو مهةافنراهظاو مدرارسأن عش حبلا

 نمىأ(انباحصأ ضعب لاق) فنصملا دنع ىذ راالوقملا اذه ماب

 ايمصن اونوأ نءذلا ىلارتولأ لجو ْرءهوق ةىعأهن" الاىلاةراشا هدأ :وهلهأو مالسالا سد ىأ (نيدلاىف

 ىف دحاو ليمةنماناكا1ن ك١ عمشاوا_نعارم هو ةودوويلاق و>-ىفتالزنىهو : هب ا تاكا! نم

 ايد: ناكولاولاتمهنال نيدلا ىفانعطا ذهن اك امئاوانهف:هملااهدةقارهاظلا نعل ككل رحآلا
 ىعمماسل اركذدرج «نيذلا ىفانعطا ذه نوكي شيك هنا - هو“ ةءالغرماك اهيلعسيااش دعوات ةلاقعلع

 ماسلا لوقياسءافمهدحأ ل- اذادوويلانا) مهلاهمتم هباحصال ل_توهيلعملاعت هللا ىلص(لاقف) مالسلا

 لاقدقوالصةمهيلعمالاكلامدق:دقو واولاب لعوهباو رىفو( (ميلع) ماع) مههالسدرىف (اولوةفكد ءاع

 كلذكو) هزاوجىثاذلا نعةباو رفوكيلعو لوقي م همالسدربامغاوةرفكلا مالا و دس الءاهقغلا
 ىلصوتلانأ) هنايب مدع : دقو ىااملا ىدادغبلا باهولا دمع ىداقلاك ( نيددادغب !اذب اص ضع لاق

 ىلع ىلاعت هبا هعلط أو مهلا عدنا عممهو.ةن ىفأسع و(مىميةهماعب نيقث اناا ل“ ةيه سو هيلعىلاعتهللا

 لهىماقلا ىنءاهقغلا فلسا لب هماعد ىذقي نا سوهياعملا "هنا كلك ءانإك نار ني

 رعأ سو هيلع ىلا عت هللا ىلص هنأ هنع :املاكاو همك-سا< ىقوأ هئاضقةنام ز ىؤهماعب : ذة نا هل

 مهمدويى> وأ ةالاقيلات مالسالاءادتباىق كلذ ناكو هتمالاع ' رمان هلاوحأر ثك أقرها اظاايلمعلاب

 هيلعىلاعت هنأ ىل_عدنأ مقر رو عاطلا دج امكن مالخالا قلو شلادب رب نمبولق رقنتالب هللا

 مىأ(تاباو) مهونام ثيداحالا نيب ضراعن الم كاز ' الخادملاو دضاعتي محلاو وهباحصأ ل دعب سو

 مهن لهن وكلىأ (اذهافمهقافنىلع) لوميلعلاءتدقالصءدنء (ةنيتمقمنا)ن :داحالا ىف للة

 زلاولوأناومحارمصايربصلابور هاا, دكا ءاكحالار *كأىقر وهاموهو مهتاقت : ىلع ةمابدل 5

 نءالاجاةءاربةروسو نيةئاملاةر وسيف هيهّللاهملع أ ناو هملعب كك لوم لشعب 5 اريذنم(مهك رت 2

 َز والك اانا ىلع مم د .ماذهو سصن لةنبميديضقت نماهبم" امةلاعك لاق نذم منايءاب مفركذ ريغ

 ىلع ةئيبلاةماقأو هل عاذه سنأع اهقفلامالاك هيفوهللا قوةح وأ دود ارا د حي نأ د

 (اضإ وا بويا مالعرغلهيلع عالطألان :كعالهم .15ىفاذالا وهرارقا ىلءده ث: ناير وص ف اعذلا

 مهيلع موقت فيكسف سانلا ىلع ىتخ((انطاب وارم-ناك) مهد اغن ىأ(رعالا ناف) مهامق مدع ىذخي هفرامم

 اهد_صاميقادحتاناو موهقملا ب سام دب ف رغيدقو ىءعامه(نامالا ومالسال امه رهاظو )ند د

 ىهةمجعملالاذلارسكب ء(ةءذلا لهأنم) هلدقي ك2 مىذلاروكذملا(ناكناو) مولعمهيفرمالاو هيلع
 ١ 00 1لاةبن امع عاملا .سونامالاودهعلاب رسقت ةمذلا حام هملا قلاق انهنامالاودهعلا

 هيردغبالن اب قاثياوهو (دهعلاب) هلوقيهيلاراشأ 5 ىسهتنا امض ىنءانعم اذك ىنهذ فم طوقود وعلا

 . ربغو نيعل نوكي نامالاوامهتنيدوعب هنمأ اذاهريك دراج ن هنامالاو هو مضتو مي رسكب( داوحلاو)
 نامأ ىأةمذ لأ م هود زل اوه نكي نا 1 عمتي ناك نافل وداي ىل_هاك

 ىجشا 'نومللاثيد- 4 ه.صتخالو بدرق ند مْرل نامالا قاطم فالخ نامالاب ناص. 4 ناذ_هو ْ

 !|مالسالءادشب فاس رقناك مالسالا فماوخدىأ (مالسالا مهده عسب رقسانلاو) مهاندأموتمذي

 م1701 سرس جس دس سس سدس م ع جو 22 تيك ب7 2 اج مع تهويد كن وا

 ةرجغلاو
 نم)مهدحأ (ناكناونايالاو مالسالامهرهاظو) نامتكل اوءافخالاب ىأ (اذ طاب وا مسناكرمالا نافز لاكشالا عفدىف لاقي

 ببرقسانلاو) ملظينانم هترحأ ىذلاوأر واحنا ى_ععراجلان هوهفنامالا ىأ مضت و محلا نكي (راوكاودهعلابةمذلا لأ

 مالسالارمهدهع



 نَ) عاذوا شف ىأ(عاشدةو) مالاك. | ماقمىف صاخشلا نمىئارملا ىأ(بيطلا نم كربلا مار“الا كلت ىذمد هب ىأ(دعب ريمي ل
 تيد موه نمئافملا (نيلسرملا ذيك اكو ننمول الج نم فاغنلاب ياي نمو ل عاملا مرت ير ا روكذملا

 مهد 0 نبا اجر ب رك عمو عتب نا ذو تورس 0 زل طخ ور اة يسف كااسمش طا ار تا
 لادلا . .( ردت اهو صلخأ نمله ىأ مهتم( بوطلا نم ثدبلا) مهدهعب رقدعب ىأمضلاب(دهزيمتل)ةرجحلاو

 (مهنم) سانلل عرس مه نيرواهغا (برعلا ف) همال_ءارهظراةفانم ناك ن مىأ(نبر 0 ذملا نع)سانلا نمب رهتُثاو ىأ:دحوملادعبةلمهملا : : : / عمسى أ( عاشدقو) هريغارهظت لر فك لا ثبحخ نمةيقب هيففهناعا صلة وأ هبرب رس تباطق هماللسأ
 1 5 ىظرئأواولاب عج مماداصلا عب (ةياحتو) عاشب ةقلعتم نمومهلارهاظلر ظنلابمهتممدعىأ (نينصولاةلج نمإ) ودس ىحدلالصأىفو م-هرئاصهتلارو نيذلا ني رحاهملانينموناا صاخهمهتي ىأ (فاقتلاب موتي نمنوك )مه نيدها ملا
 هماءدرغىأ (هملعو) وز راسل عا دع للا (نيلسرملادءس) ةيارةلاك ردصملصالا قوهو بحاصا
 (مهسفنأ ىاورسأاع) ارهاظ هثادعأ ىلع ىوهياعىلاعت هلا لص هلوسراو رصن نيذلا(نيدئاراصنأ) ةلجنممهنااضيأ عاش
 قاتشلاو قافنلا نم || « فاست اذه ل_جالف مهبرئارس ىلع علطنالانال ملاح نءرهظ:امىأ (مهرهاظ < ) وهام اذهو
 2 .٠ هياعملاعت هلل |ىلص ىنلا مهل ةةوأف) مهاحرهاظل ارظنهراحص أن ماو دعف مدقتكهءاحصأ لدي اد ناب د >ول)ولباو جو سانلاثد_>2,الثل هقنع برضأ ىنءدمهضعد ف لاق نم هريغو رمعل لاهو لو هيلع ىاعت هللا لص

 ءاقلا ديدشتب (رفنملا 2 3 7 : 6 ١ ١
 لوعفملاةةيصن( دئاعملا هتفلاخ | ردايهيدمستك هلاسضإ نوع ور ردانلاهنمو جرخاذاهموق نمردن حامصملا قلاقحارشدلا فدراو) هريس غت ىف هياور تقل اح ناو اه تحت ىفبلالا عماروللاب رد: ة+-سنقوءارلال دب واولابو دس ةخسن (دراشلاباترالو)هريقنت قو ها ع وعرب ىءونيتلمهملاا رلاولادلا مضوةدح .وملاءاسل ان وكسوة اعل ى(لوقةيام)ةروسكملا خشب (مهسودبباعع) هريغنوده.اعىلاعت هللاهعلطأ ىذلا (موقافنل) وم_ةاحنمهملعأمل( حلسو
 دناعملاو ل_ءاشلاوأ ىلص هللا لو بر اء ىأ م عقاقن ىلع فوطعم رو رع وز هيفدعب القاتم ردك الاوهو ملاح رهاظ
 ركتملاوهن 0 1 باوح( را مهسوفت ىف) رفكلا نماوغخأ ىأ(او رسأاسع) لو هيلعلاعت هللا
 هانم ندا لعن هوفلا اذا هامعت لقي كاس ونا هللو ةينابمال_سالا فل اودلاديرب نا هلوقيا مآ ىأ )ل اوقءام) هلوةهنمودئاجادحاحلا || يدلل ءاذعأو نيكرمن لا نم مال_سالا فلوخدلا نع مهد_صوساسنلاريغنت دب ىذلا دجول ىأول
 1 نيذلانت خلل وعخت اذ رم رت مالا ىلع عوتبلا امدصقي ىلا ةيذاكلا لاوقالاب أى أ فدرملاه ب" الاةنيدملا ف 5 1 5 20 7 لاا 7 <! قرافو ا با ىأ هللا ىلعد رش نمالا نور الرا مر ربو ا ىفنيذلاونو_ةفاسنملا الاض نيدلا نعادراشن اك نمل علا نمهنو مي رىف عقوىأ (دراشلا تانرالو) ةلز نمو الءرملاو

 م يامل نال ىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر نم( ةواد_ءال ناك اسغا) قات>ةسالابنياو.ةقملا فا ةثلاو فانا لها لسو قبل ةمحص نم) اخ و هيل عىل اعتهننا ىلص هللالو برهعقوأىذلا (لتقلانا) مانو س انلا مح ردوهاغا اذهنا ىعملاو 0 ل اور سمسا يد يك راسخالاو ة-:ةغلا رمأ ةوادعلا نمةلمهمنيعيهيأى عد انياذهر نيرادلاةداعسو هلا ليس نعءدص نميريغو هششنت ( 0 ما لاو ارا | ماو داس( هدعلابتاتو) وسر و لالا قالا ارا نمم ذك اسردهي ضمت يمت منول نتن 00 1 و ىأ(دحاو رمغإ) هلق نك لصاالوتا ةلزلزتملا || ولا نماضيأ عابرا(ولسو هيلعىلاعتنلا ىلص ىبنلا ةبعص نمإ) ل ل فوذملاوهو عورلا نمل دلال -عو فيجارالا عمس ن م فان ىأ (عامراو) هلئم ةعامشا نوبحاوناك
 مان'الا نءريثك ىأ(دحاو ريغ مالسالا ف لوخدلاو ) جاف 4(

 نو معازلا م ءزلو ) ن وده مم_هو نم'الا مه كمل 3 ودام م_ه و مالسالا ىفنيلخادلا نالهجوهنيقيمةسوهنيذ فض ن#

 ةينطاسبا (ةوادعلل ناك امنا )نيةفانلل (ىل-قلا ن ) مهاولادرقنملا ةمجعملا لاذلا ديدشتوءاغلا حتفب ذغلا ةخسن ىفو (ملاظلاودعلا
 ةيويندلار وم" الابةقلعتملا



 ةل هاحلا ىف عقاولا ل عل 0 .اأطم نمي رمشسدلا عاب ءاثلا 2 ||ةعبشلاو ضقنلا ىأةيق 3لوع اا لامك 10 مامن لكلا أه موز

 مالسلاو ةتالسلاة م ءاعلاق ه4 و) هتر رقام ذو مامألا ىأ (ىلا«اهللا 4 زر سا نب ءالامىل ', , وسام هنر رحام ى«ه ع َ دقو)

 نهداو رنهفرعا ال نكح لتنو وهياعىلا ما هللا ىلص ى :لاىأ(لاقو) مالك ]| ه٠ اعرم دقو (هب اصأ لت 2 , اده# ناس انا !ثد>تال

 ةلاحوهرمأ لّوأ ىلع ل مدع: ريدقت ىلعو (مهاتق ن ا ,ذلاكثاوأ) مار اركلانمجرخلا
 ىنلااهيأاب ىلاعت ءاوةلءرن ؟فالخم

 م-مطاوت ثدح ن-<

 0 .عدلروتسلا

 (انزلا دو و

 وهوا جروادلجىأ
 (لتقلاو)دعدةورصتتلاب

 (ههم-ثو)اد_حوادوق

 فد-ةلاوةقرسلاد>ك

 (اهروهظا) راب رشو

 اهرعأ حو فضول ئىآ

 هذ نئانلا ءاوتكناو)
 لارت_ثاو ىأ (اهملع

 دقو) 2 ىفس انلا

 حمقي ( زاوملا نب ءالاق

 مثواولاديدشتو ميسملا
 نوةناثملار ظأول) ىاز
 م-هرفك ىأ (مهقاقن

 ىنلا مهل نقل )موقاقشو

 هلع اقتناص
 مهصو ذم ىأ (لسو

 ل م-عهووعل مهلاح

 صرع اوىكحندلاهمهوت

 ر-هظأ اذا قفانملا نال

 هنوك نعي رخقافنلا
 ىدعل (لاقو) اةؤاتم

 سلا اًضا 1 لاقو

 حفصاو م_ممع 0 هلوق نم

 مييلعهماكحأ» | ارحامدعىأ (اذهو] مويلع ظاغاو نمةفان !اور امك |ادهاح 527

 ةيقوفلاةانةملارسكب وهوب رعلا نمل نم دنع هلرأث ذخأ ىأ (ةرتلاذخأ بلطو ) هلق نا لو هيلع
 مه:|الّوأ ناكرعأوة_عبت ىهورتولا ن.ةةوذحن|ءاغلا نع ضو ءءاسملاو ةدعلاكءاهلاو ةلههملاءارلا حمفو
 هانعق وهفءاعلا هلدع ١ فق 2 ةزمهوةثلدع رأثلااماو لءاقلا ل-ةةوهفمدهدنع هن مل-:ةرتولاوهنم

 0 ةهوةئامعوهق هد_:عوهنممدلا فل للعام -نالف ةتار ع ؛م-هوقو ىرخأ ةدامز مناك ناواضد أ

 ىبعي نية دامن ءظفلنمكو مهوناك هن رجا : الا هبارحااو س ومالا ىفامنمب ةضراعم الق دحاو ىنءملاو اضنأ

 هيلعىلاعت هللا لص ىذلا نأ نمهتب ذه ىأ(هتر رحام غمس أردقو) هل ةعل؛ و طتللةحاح الق هدم

 ولقلا فيلات نمملاصملاهذهو هتمالاعب رشتر هاظاانهمك- 2 موق افن لع نيذلا نيققا دلال مرا

 ةرجهلاراد ماما( سن[ نيكلامدملا وسل #) احاوذأ هللا ند سانا لخلل. .1نينءاطلا ن ءط عئدو

 مدقت ىذلا ثن دحلا ىف ( وهي ءاعىلاعت هللا ىلصلات) هر رحوهرك ذىذلا ننملا (اذهر ال5: تدع

 ىلاعت هللا ىل.ص ص (اد#نا)نوعيش» ءمهاكعم ىف (سانلاثدح:,ال (م مك هقنءبرضأ ىنءذ لانا

 م-هناقنلال قداسرعأو رت نمرخآ ضرغل (هءاحصأ لي :( هنولود اةناكحهمسانرك ذو سوهياع

 مل_بو هياء ىلاسعت هللا ىل- ك(لاقو) نيك رشملاةداع ناك يك هنع مهدصو سانلا دا كلذب نودصتي

 هيا ىناجت) مهقاهنب معلا عممهلتة أمل (نيذلا) نوةفانملا(ْك-ئاوأ)هوج رث مام 1 :ل->قق

 نيحي>صلاىف اذ_هلءقىذلاحع :دحلاوندلا لاصم نمةميظعتد: افواهملعة مكس“ (مهاتك 02

 ةرهاظلام اك الاع ءارسا ف ال) رمذاافاغنلالل_ةقلامد_عنمروك ذملا (اذهو) رعام لعإك

 اق مرا تدل اب نانو رسراهدس القاب ( نع م) سانلاوأ نمةفان اا ىأ (مهيلع

 لءقود>اونمر وصقملاو نين !لعقدودمملا لءةونأ“ غلامهو ىعع رصقي ودهانّرلاو مي رغلو داحو

 هوحواصاصت (ل ءةلاو) حصفأرمهقلاو ىرعملا هلاقةأر 1 نوده:هردص ل ءفهنال ل>رلا ىف ةَممَحهنا

 ىقسانااءا اوماو) ةيعرشلا هداه /ا ا ةقرسلاو را يريشثو فذقلادحك (همشو)

 ةمجعمىاز و فلأو واولادىد_ثاورمملا عاقب ( زاوملانب د لاوو) ةنطابلار ومالا نماهمال(اهماع
 (َل_سوهياعهللا ىل_ص ىنلا ملم مهقاغن نوةةفانملا ارهظأول) مدقن(ك ةيكد !املاةعأ نمر وه موهو

 (هلامو ض( رظنهيئواقاةنالةدروارقك نوكدو رهظأ اذا مهنا ليقام هيلعدربالف لقال حيضوت اده
 لدور «( هلوقريسفتىفةداتقلاوو)ةجرتتمدة:ىذلا كاملا (راصقلا نب ن حل اوبأ ىذاةلا) اضرب 1

 ق در ىهوبضلاءأةفانن 0 مالسالا ف ثد_ح ظفاوهو فو رعملا قاقنلا نم م(ن وقفانملا كنب : ند (

 ىآ(ضرعمبج واق الاوبرا اوهو ققنلا نمذوخامهن'ليقورف 594 :مجرخهديص ديرأ اذا هي 2

 0 دكا م(ةنيدملا ق نوقجرملاو)ةراعتسا [ٌطصرعهامس قعد

 ددإ اوهو ءار الا ٠ نممهاكنو مهاب ةلرمانىأ (مهبكني رغنل) ءاد_ءالاءا ارغاو ءارتقالاب

 صد رحتلاو دي دشن و فاعلا ممم

 مع ولى نيذلاو) مهقاقن نعىأ(نوقثانملاهتنيك نا ىلاعت هلوقريسة: ىف هدا ةلاقو) راغصلاب ل كا د داصلا

 ةالصلا هيل ءدابا رس نع مه-سقن دن ءنم ءوسرا.خانمهفاحرا نء(ةنب دملاف نوغجرملاو)مهقاقشو مهددرتن عش ىأ(ضرع

 مهب لع_هب ناي مويا ءكنطاسنل (مهبكنب ردم |) مهنو مغ و نينموتلا نوذواذكو اذكمويلعىر حاول ةاومزهم هوة مالسأ او

 مهريغل ريع نوكيا



 نو>ر أ 6 « رنامزلا نم( الملقالا) ايف كنونك انسالو :ةنمكسلا هش دملا “٠ نءءالحلا ىلا مهر ط_ض:نأب (اريفكنورواحال 3

 ةحرنع نيدعبسمهلوكل )اح ىألا 42 | ىلعسصت : ردم لن كاع ىف ا را اذالا اوأ نولحترب من مهاايعب

 م-هلتةىف غلوب وىأ (الين# 5 :اول:ةو)او كس ءاىأ ءاوذ خأ) كلذ هناودج هىأ(١ وقع 2 الم رك اا هلوسرةجرو مظعلا هللا

 ءايدنالان م مابقاوضمىأ لبقنه مايو اولخ نذل فىأ (ة " الا) هيداع 1 أو هتنس هللا نس ىأ (هللاةنس الي كك

 اتاذتلدعقن 10 ل 272222222552292 2
 الب وار الل 1 مهدر طوأم هات قلا مبةماقالا مهر هشدال ىأ ( اوين كنورواتالمث)لاجعتسالا لد مدس ىلع ضد رحتلاو

 حالا ةلزلوو ندم ل || تدل ف «نلاحبهللاةدجر نه نيدخبحو تدورطعيلالاارآ عدلا لكس تراس احل امتي (لوز لشق نم مس ماني رغم عوقوال-!ةاعزعألس لالا مقل بوم لنير سفن عفا: عودو
 ١ انأاذا 3 ةذانملا اولخ نيذلا ىف هللا نسئأدك مردصم( 6 , الا) عم صا وهف( (هلاذن سال:ةناولةةواوذخأ اوققتامنأ)

 ىك->و) قاق_كلانم اورهظأاذا)هن الان هركذام ىنعم ىأ (ءانعم) ةداتق ىأ (لاق) مالا ع- .>ىقدحاو ن:سىلءةبراحىا هه تن تاكذل(فاتلا وأن ة.ناءايدنالا ىذاني مهلبق نكن يلب ةنم 0 هلال دكا هكا ردك نار 1 ن نالوا 0 اوما تاق 1

 طوسملا ةماسمندغ هر اهظال_: لورا اذانواك اا وهو نيد ةائلادا هد رمأ لو هيلع هللا ىلص ديال (قافن !|

 وهو (لسأن يدي زنع || "م صرع م واقف نيذلاواودج واذا من منك-ةراوذخأ اوُهدد ىنعمو ةموص عم مهؤاضد نيما م
 نيعباتلا ءاهقذ نم نع ٍِِك رو >- 5 هلاعد الآل مخا|سدوتو لادتعالا نعهجر يق ند -ءلل ضرع امصرا اون وةفانملا

 كح هلوقنأ 4 ةئيدلا | وناكم - مالو قفا :لام_هنوفجرملاو 0 .ةعلاءوسو ل- ه4 اك هلاك رك اا ئاسعتلا ضأ رغالا

 (رافكلادهاج ىنلا ا لام" هللا ىذر سا. .عنبالاقو مهاب ارم ص هد هراصأو اوم هو دعةوةك نم مولع تاارامخأ نوءيشا

 نيقفانماو) ميسلابىأأ| : را 5 الريعت -افاهو ةوةلزل ب بار ًط الاوهونا هحرلان موهو نتفالاس املا رذكلا ةءاشاامهنع

 ظاغاو) ةحك ابىأ نينهوااو ل وهياعىلاعت هللا لص هللا لو سر ةيذان ءمه مدار 1ااءاو رهاظلل لا ةداتق هلاقاملقو

 مهتبرا ع ىفاعيج(مهيلع راكن الانيق ااداهج لاقدوعسمنءانأهريسسقت قىاعثلالاواذلو ماطر هظي المهداهجنا ىف 8

 نسا ند:مرتح+ادعو 0 ريك ل دا د اا اا ءارتو مههودجو ىف سدببعتلاو مويلع
 نيقفانملا ةدهاعو:داتقو هلوق ى-«منا) اص ؛أهنأ تمل ”( لأ نبدي ز نع زهلب ا مسا( طو-هملاىف) همجرتت مد (ةماسم

 مهيلع 0 2 نءعق- _صلاو وفعلا مافوز 7 :لءةىأ (اهلبق 9 0 ذأ ااورافكلادهاح ىنلا اهيأار ىلاعت

 0 هعولابد_هادع 0 نعال وأ ىمن هناف هللا ىلع لك ونو مرمع ضرءافىجام“ هلوق ىفل بق ناك ىذلا سو هي هيلع هللا لص هل مهتيذأ
 م-هرارساءاشئاب ليقو ا 59 نس ادن 1 ان ااةدها وعام ذلاةر وس ىف ىد> اولا هلاقأمك ؛ كن " الادذ مخ سنو نم ةفانملا لاق

 م.-هرابخا راوللاو بصل هوس 0 منا لذاللاقواذه ركذ نمو مهرارع كا امد :اوديعولاب دهام ن نءومويلعدودا ةماقا

 دهام ب1 ناره لاو م-مناو مهديعودد_ثىأم_مملع ظاغاو هلوقةي“الا ىفداهجلا لد واندب وثب واطخوهو لةنلل عنم هنال
 اذا نم_ةفانلاو راقكملا قو كندا اناا قل يح لا دانا 2 .ر يدم لاسم لعشر

 اونلعاو مهرةكاور هظأ ىل ص هللالوسرأ (لآ ءاقلالد ءازهير 0 هق وةيك-لاملاءاهققلان م(ان هاشم ثم صعن

 ردقتلا اَدْكَعَو مهرس لد_ءلاهح وىلءعق 2و :مىأ(هلا هحو اهدي رأامةمسقءذه) مم | :غلا صعب مق دقو مملسو هيلع ىلاسعتلل

 2 تحن نايم لاققمسفلا ف نيمالا نب و-ىأ(لدعا هال اعلاز لعل( و: ةرئاحة مقالا ىعنوأز لا نيب

 01 (اهابق ناكام) ةرصل واوذوهلوالاورخ" الالوةولوة.نا ىضبني ناكوكلذك سلود>اوامهلئاقناهرهاظ ى اا
 قوة-كءاسملاو دماسملا مدقتاك همود ضم فاقاهمدب ام ندا مهمداصوعاربوهل- جااعا 42 مد صوقرحهللاقيو هل مىناك

 ايت ا 0 اض.أ ثلاث ؟تياسوتلا للا 3 لاو هو ىميمتلاٌةريضن ولا وذو 5-5 2# سأرةيدثلاوذوهو

 مطر: رمشارأةيكلالوم (اتاشم ضعلاو) + مك فصلاو شدا ومر فارق سكن كا ا
 ةردي و اوذالموضغب هلاقكري-ثقنيث يغموأ ىراخبلا عي ىف اكراصنالا نمد->اووهو (ل اقلال_هل) 21

 ىلا لاو ىحندلاوررساذك كانهم دعب و كلذ لش, ةىأ (لدعا هلوةوهللاهجواهبد رام ةمسس قه ه) ىحندلام_هوناك

 نانثا امهامئافرظن هيقودحا اوامهاةنيمالاك-لا نا فر هاظ لد ءا هلوقو هلو ةبهقطع ىف ىذاقلا م زاكوهرصن و« اوذوهلدعالث أت

 انس> ناكيا لدعارن "الا لوقو لامولو



 م_سوهسيلءىلاعت هللاىلص ىلا لعؤىلعىأ(هيلعنوطلا) هلو5نمىأةخسن :قاك هن مىأ( سوه اعىل اعتهللا ىلص ىثلا موب 0(

 هصخانئأر ىلعءانب ىأ(ىارلا ف طلغلاهج و نم)ل للا كلتوأةمسقلا ىأ (اهآراسئاوإ هيلاريصقتلا ةمسنوهىدلىأ ( هلةمهتلاو)
 هتلاىدص ْى :لاىأ( (رلف)8 ايثدرو» ايلعأ أ :أل» نما ده هنمانا(اهاهأ ع ”اصمقدامة>الاو ١اهرومأق ىأ (اد :دلارومأو)

 هن وه- هلادج ءلعقد5 ء.سنامةمالملا ن نيم ثهحست قو 1 ؛(ايس]م لاك -ا1(كلذ) ملسو هيلعىلاعت

 هالكفلاو ةالصااهيلعهناباوصلاو هبقاعي ) كلذلف هنع (وفعلادل) زو (ىذلاىذالانمهناىأرو)

 هلوةنم نءطلام_هفيال_ ف يك-ذالاو باتعلا ماةمىفم-بْمع ضارعالابار و مامن اك هنكل باقعلا هيلع قحةسام باطلا نم موف

 هنكءاوةيخرعلاةلادعلاوةي وغلا د بو سثلاهيدارا هنالاقيدق ل دعا هلوق عن 8 هللاهج وابديراامةمسق»ل-ه

 /ه- اعرب ملاو)

 مالسلاو ةالصلا هيلع
 هرءذ ضقت :لىأ هةمسقىف(هيلعنعطلا) اذه هلوقن 01 هلا مهقي :0) 1 0 ءاادازأ هن م

 كلي وهللاةقةيعرشلا

 لد_عاملنالد_ء.نم

 ثردسحما رخآىف لاقو
 ىذُتص نم َح رع

 نارقلا نقر نوفاذه
 م-هرحانح زوامل
 نيدلا نم نوقر-ي
 6 ناك تروتلا

 هامل
 ىل علقو مال_لاو
 ناور-مغلا قىلع 5

 جراو#للا سنئر وهو

 (كلذك وزنالد + الدأو

 مدقت نميفليكوىأ
 ىلاقي)راذ-ةعالا نم
 لدي (اولاوذا دولا

 يأ (ماسلا) "مالبلا
 سل ةخن اككيلع
 ةخس قو )ع رمد هيف

 مثىأ(بس) ع رصت
 هيلع ىأ (ءاعدالو)

 يكتلو ءا لا نوكسدةم-هثلا حام_كملاف لاوأوسد.نظب مىأاممف( (هلدم#تلا )ال( وزهصرةةتوهمذ

 ترد اهناهذ- هد ده لك نملة اهآ راعاو)ى .تنامهولا نماهتالواولا اهل صأوةسب رااودشاا

 ى) 2 اغلا ةخ-سنىقوبا رعالاةداعوش (كهيدأ مدعو هعب .ط ةاظاغلهنمتردص ىأ(ةظاغلا هجو نم م

 حلاصمىقداهتجالاو )او ملعم م رم (اين دلارومأ ىف ) مهاثما ىأرو هاك ب رعلا امج ءاربىذلا( ىأرلا

 ف م هاحالسة>اجولا نودعب ومارملال ص ماربالا لاء [كا هل صح لاقملا ظ اءغ”نانوربنيذلا (اهلهأ

 ني-ثدىور و:ددشمةدحومءابو هل هم نيس وهذ هلاصيقننو (انس]هيههجاو ىذلامااكلا (كلذر

 هرب 1 ىفاث !اىل_عوبوصألوالاون اهرب لا ةرو-هاهدعب ةقيفخوأ ةدل_ثمة تك ةانثمو ة 4مم

 ىذوأدةلىسومىخأهللامحربلاقو فد رشلاههجوريغت هناا ذهدعس وللي هصققند ,وأهيدتعي ايش
 َك ”الا هلوةدعب اذ هركذ خ:ىفو سو هيلع ىل اعت هللا ىلص ( هبقاعي ملكلذلذ) مدقتاكريصفاذهنمرث هكا

 لدقالو راداثيد_كاهءح رضاك هبا أ لّدقي هناس انا !لوقي ال اهمقاعي لاعاهنال يق وهم ءاعربصلاو

 للعلا ركلاوه(ىذالان ءهناىأرو) هلوقي راشاه ءااودنعوفملا هل _توهياعىلاعت هللا ىلصهق> هنا

 (هيلعرب_صلاو) هنقنلمق مسد : الوهو هقح هنالوأ ه هدلقل(هن ءوقعلا هلىذلا) قاباميف ىكمسلا هيدر هك

 قلدتأك ىلإ(كلذكو) لهل في.لا اك رح او جاذهتيستنادعدقر سانا لن أهملت

 ىلا ءتهننا ىلص هءلعءاعدلال( 6 اعماسلا) قب اسلا ثودحلا ىف هل( اولاوذادوهملا فلات ركذ اعباو 2

 دحأ نم عضاالاعم طع( ءاعدالو) هي 1 سد )اح ىلءوإ و هيلع

 دابعلا ىل_عهللا هك (ىذلاتوملان )ل دحأهنمولسبالىأ (هنمدبال ١ رابىأ(اكالا) ءايشالا نموت
 لدعموهف توما ءا:ءماز ه ىلع ماسلاف توم ا ةقئاذ سفن لك نال(رشدلا ع- مجدق أحل ن نمدبال) وهردقو

 هتاشمنمنو رجضت ىأ(م:؛:دنوماست م-:|) :ود_صقىذلاىءملاو(دار ما لب لمقو) راك نيعلا
 اًضءًادوويلا نع ىأم-ْمءراذ_ةعاال نيدلا فنعطو لخدوأ اذ_م.ءاعداماو :ةهنوكرتتو هنومله-:3
 نيلا حقب (ماس !او) هاوقبة-غللا سدح 10 لا م-كوقىق

 ىدؤأا ىقا_ةلاورد_ضلاوهو (لاللا) ة 7 #حام#لاةنريوزمسلادع ( ا !او) ةزمفاو

 ةرمهالب 4 او را ةاذازو مهم مسن م هنالاقلأ هنزمهت ادب نيعلاز 2 لَ -عوهد كل

 قفقاللتحاإل 35 .اهءاعد نكمل ىأ(الا) مدي

 لثمن اهمثو رملا فداك نال نمحور ىذ لكلب ,(رشدلا عيجمقاحمنم) ةقراع مالو ةلادعال ىأ(دال ىذلا توا ن مهنمديال

 ىذلا ىنعملااذ_هوةلاحلا نم عقيسامر ارخالاالءا.شنالاهيدارب هنالةداعلاو فر_علا بحت هيفلو ملا ىلعءاعدلا بابن مىم اذه

 دارملال يل_.ةو) ةناطفلاولعلاوةقاذ_ءللاومهغفلا تدب لهأن موءاغلمل اوءادصغلا نم ىهو اهنعىلاعت هللا ذر ةشئاعهتمهف
 ََ .اورلاو مندل لاه( لالملاو لاما ةدود# ةزم جس( هم" اسلاو)ةنك ان ةزمهب(ماس !او) هنوكرتوهنوأ- ءىأ( مفيد نوماس هن

 َ ؛اردلاوةب اورلا نيبةغل انعالهنا با ودااو يد ١اكالذ ٠ نه ىملا اذهعصب ءالهيا داراو ىهتناةزمهووا واههيتقي صفالةءالوزمهالا

 الأ لد.'اريثك ةنك اسلا ةزمهلا نال



 ةنوكملو ىأ(اذ هطو) مفوةسيع نمضةمهنكل مش ىأ ( تحي رصد سدل و)نيئمؤملا ب ولق ىف ىأ (نيدلاةم" اسيل ءءاعداذهو)

 ىو (هريسغوأ ىذلا)حولىأءارلاديد ثدي (ضرعاذا)انونم عفرلا (بابشي دا ذ هىلءىراخلا مج رث) بس رصب سدأ
 بهذم ىلع ناك ىراخماناكربنملانبالاقهبح ردن ىأ( ملسوهياعىلاعت هللا ل_ص ىنلاس د نماتسملاىأه ريو
 صرع, خلع ماسلادوويلالوةىأ (اذه سءاوا:ئاملع ضءب لاق) لةةبالور رزعن تساذا ىمذلا ناو هوة ملا ءذهىق نييفوكلا
 (ءاوش مالسلاو :الصلا مجرت) 2 رمش طولا لجالىأ( اذهو) هلئاو بق اعرملا دان حسو هيلع ىلا عتهلا ىلصدل هيلع هقحىفإ هصوص (بسحيرص هيف سمل) هلوقبت نأ اذهلعلو بناك ع.جةتك و مئاس عج هنودب وأ ردصم اللاب (كدللو) نور | تسلا همر اس عتامد زيلو هلا دق( دور يتب شيا ةرععرازاو امان حاف حل (ىذالاناانمدقدو) 2 0 للتآآآ فاصملا ىعت(لضفلا اونأ ما ىذاقلا لاقإ مذلاءفوصوههنكءلو(ىذالاب ضب رعتوهاسمئاو) ملا ىأ (بسلاب
 فالك هريمكتل دولا نيقنضملاحالطصا ىفناوذعلاو بابلا ةج رثلاو( مم وهيلعىلا عت ا ىلصونلا 1-2 "أ هيد نع جو راو لهأ نم ني مات او نيمل لا نم(“ ريغوأ ىذلا)ءارلادد ثموهف مي رصتلا نود صن رعتلا ب رظب ه-صقن:ى ف امهئاوتسال ا ذىأ(ضرعاذا) هك رتو نيونثلاب(باب) هلو قب( ثيدحلااذ_هىلع)هحيحصىف(ىراخبلا
 لكس مدح 41 ب اهتفليو نينامثلانا 02007 امني قرشي هنافءريسغ ٠ هوقفاكهعمس)ناربغلا مالك غالباوأ ىرخأة غلب ظفلرك ذهلصاو
 مالسلاوةالصلاةيلعهتاف ||: نافف رفا رشلاىذالا حبا لاقو ملوي وىذوثراسفىأ (ىذالاب ضآ رسعنورهاسغاو) ىنيلنال هاوسلا لاح ىف بسلا عم ىتلاصقنلاتامص مذلا هنال(ب لاب ضي رعتي) دورملا هلاثىذلا( اذه سنلو) هيكلاملا (انئاملع نوكنال ءاذيالاىئارع | ص مدلاف) هلو هيه ءاذلو حب رصلا ع هل ضي رعتلان امد -ةندقو بلابال صقنلاب ا رعت ميجناهيذوم رزقت | ارا !نال_دقدقو 0 تدهن مدي لاكجتاهبأل 0 ذاهب : و
 هراحصأن مىذاتي ناك ناس دورك راو نمللخاو تولانإلىهتتافريمو ىناضتحلا هلقاكررضوهف

 ملهنعر دصاذاماركلا (انميقدو زل اعمق دج رن:_هىملا صايع (لضفلا وبأ ىغاقلا لاد)) اودوىذ ريقيع ويداعجلا
 مان "الا نمايشسح ونام (ماوسإاهيتماعشلا م دمام فاحت هللا ىلص) هم 0 د( ه2 سلا وىذالا نا) با لااذهىف
 نيدعوبأ ىذاقلالاقو) اذ_هنءابيغ)همج زئاتمدقدقىذلا(رصن نبد- وأ ىذاقلالاق) دق( وز هوو لانهما ىف
 رك ذورلو) صن نبأ(لاقم)ةيوجالا نم( مدقتام ضعبب ل هيلغ ىدوويلا مالسسةصقىف(ثيدحلا
 هطب عق ون#ئىأ(دهعلالهأنم) 0 ذامهنءردصىذلا(ىذوهلااذهناك له) د ذملا(ثيدحلا
 ىأ(برلاوأ) مدقت اك نامأ ىه(ةمذلاو) مدقنإك هندهلاو هودهعملسو «ياعىلاعت هللا ىلص ىجنأ | نيب و
 ةلدالا تجومكرتءالو)همدردهي وأ هدهعض ةتنيفم 1 ةمذالو دهعال يذلا نيدلاءادعا وب راما نم
 هنم لعب مىذلا(لمتغا)د وويل اءالوهة_صق نم مءىذلا( رمالل) اةلطمسس نمل نيعت ىلع ةلادلا

 ةلمهمداص ) رضن

 | (ثيدحلااذهنءابي)

 نم (مدةثام صعبب)

 0 ةسيئيقلا ةلدالا ضراعنو لالد تسسالا هب متياللاممن> | هيقىذلارعالاو نوي راخوأ نود_هاعم مهنا
 1 2 يا كل ميلا 5 رالدبا عماد ارقي نملة إل دودي اعمل اتسع ٍَر نءباولا ىف (كوالاو)

 ىأ(ب رحناوأ) همام ىأ(ىراخبلامجرت) زئاج ريغ هنالالهارادلل لعفاسما هناو كلذ نايما ىأ (كلذلو) هني دىف نولخدي و لبي وءدهع ضقتنيف بوهسيلعدتلا لص (هننونموثب) م-مناوجربم-معوفعلا مهمل مةسابهنا ىأ (م ماعل نيدلا ىلع نامالا أ( ةضرلاو) ةارادملاو) مهيولق فد 2 هابل انس م فالثث-الادصقهنالجالىأ (فالئئسالادصقم) هيدا ىلإ كلش اس اا حر تورو درع
 مالكلا نماعو 5 2|نمن ماس ماركا هنادصأو مال!اوةالصلاهيلعناكاذالاو ا: مامسماماو أذان مناك اماىدوولاك لذ

 هلك )اذ هىفة+:ىفو (كلذ ىفىلوالاو)هريسغوو هلافاك منمالسالل ن عذب ل نملاشقإ رمالادعب ماعملا كلذ فهنوك رتاوناك الو

 ءارادملا و ةءالا نعم اكلا مَ رو ةغلالا بلاط ضخ ىأاه همسك ودارصل اعتب( فالثثسالا دصةم) همكح ىف (هوج ولاهذهنم هرهظالاو

 يراخبلا مج رثكلذلو )نيقيلا هج و ىلع( نونموث مواعل ندلا ىلع



 قوم-مهلناةمىأ(حج راو ا لانة “لرث نم هلو ىلا ةفاضالاب ةخسنىفو نب وذكلاب( باب ا جرداوملاو ةمسقلا ثيدحىلء)

 كة 727 ب ب ب جججيييححيييييحييححبجسسسسسس 222222222 بيبب__-_-_- ل ج7 بج7تت7تُ ها
 مهو حراو لا لثفةخسذ

 هأنم: رر وهمة قئاط

 ؟لهأنوضغ. ةعزنلا
 فلاتلل) ةوبنلا ثدنا
 ١ ودمي ةقلالا بلط ىأ

 رقني الهو )هل ملا ىلع

 نمءاقلا مكب( سانلا
 نمةخسن ق 5 رفقنلا

 عقدلو ىأ هنع ريفشنتلا
 ةوعدلا لومق نع ةرقنلا

 كلام ن ءهانعمأن 2 ذامل و

 كلذ لق ىأ(لبقءانررقو
 ةالصلاهيلءمفريصدقو
 )م ردجس ىل- ءمال_ىا و

 رحسام ى أن يسلا ريدك
 وهوأهحتمب ةحسن قوه
 ىلع وىأ( همس وز ردصملا

 نهمظءأوه ولهيمس

 همسنمناهقو كرك

 هناىلعمرعت ثا هنان ةالع

 الاوهرض: القا: :ناكنأ

 ملاذلو هرشمب عقدنيف
 اهلا: متالوأ اهلثتي
 نس مشدتامامدعبأ داصق

 ناىلا) هباحصأ نم ءاربأ|

 رهظأو(مملعهللاهرمصن

 ىف هل نذأو) مودل هرمأ
 م نم هنيح نمل

 هدد ثم ةيش>مقةلهوع

 ىأتاعو -ةغمنونف
 وهو ْني-4انمهكاهأ

 هنيح نمل دقو ةلال_ىلا

 ىورو هتفو رظنناىأ

 ءابلاب هيخلماحو
 ىلاهمس:ىأ ةدحوملا
 ىرخأ خس ىفوة- يلا
 نوتلاوأ ةدحوملاب هسءيع

 مهنوص> يأ هلوأ حتقب (مهيصايصنم) مهلزئاوةخسنفو(مهلازناو) معا ضاوظب رق ين ىف هلكاذهو

 ىأ(ةمسقل !ثيدح ىلع)اهمنماذ_ههيقرك ذىذلال ابل |ناو:ءهحيدص ىف ىراخرلا مامالا لعج

 هذهاملد ءأنيقفانملا ضعي سو هيلعملاءةهنلاىلصدالاقدقو متانغلاةمسقه فرك ذ ىذلا ثيدحلا
 هباح صأوت رصلإ وا ىذك (جراوا) رك ذهيفىذلاثيدحلا (و) مدقتاك هللادج واهبديرأةمسق
 الثلو) مال_ىالا ىلعاوتشيل مهفلن نأ لجال ىأ (فيلاتلل جرا وال ّدقكل رت نمباب) هن رت لعجف

 انرك ذ) لاف يفذتو ماللارمسكب (ال )اضن: [مهلتق كرت( و) هاذآن مل دقي هوأراذا (هنعسانلار فني
 نيدلا قف نعاطلاد_يال_اواوعانرب وساتلا فد رمال ثا هكرت هنا نم(كلام) مامالا (نءماذعم

 مج راوخلاو مذا ا ىلع ىبمل_بقوامن 1 هتءمسإك اذهلبقىأ(ل_قءانر رقو )هيف هنعطااقي رط
 هللامرك ىلع ا ءاوج رحم ممالك لذباو مسةجراخ ةقئاط ىدع هج راخوأ سايوقلا فال ىلع جراخ

 ىل اع هللا ىضر نام ءىلعأوج حن ذلام- ميداراانسلوةروه ثمل ملا ةعقو دعب هعم مم صقو ههدح 0

 مل وهل عىلاعت هللا لص هنايحيىف مهج ور نكي ملوزيجولاح رشف ىفارلا رك ذاك لثتق ىتحهنع
 هتصقلإ_ىوهياعم أع هنيأ ىل_كراش ومه ستر نأك هيدُدَ اوذةمسقلا ثدد>قنوروك دما نك

 ناكوةلطايدثاقعمفو راوثأ ا!ىفةل_صعم جر او اةصقوتا..غملا.هرامخأ ىف هتازجعمنمووذاذهى

 عمهمايصو مهحال_ص عم ةيالص مك دحأ رقياباحصأ هنا هعدل اقف هقنعب رضأى عدهنعىلاعت

 قلزملي نمم-ممو ىلاعت هلوةل زن همثو ةيمرلا نممه_سلافركأك نيدلا نمنوقركموهماي_هص

 ىلعمف) ريصةىذال اوسسلان مما ءأ ىلع( ساو هيلع ىلاعت هنا ىل_صرم دقو )هن - الا تاودصلا

 ةاث عارذ ىف ل-سوهيلعىلاعتهللا لص هلةيدو ويلا ةأرملا مسئأ (همسو) ماكدوهيلا لد ف ىذلا (هرحس
 ل ذا هيلع :رب_صامكأ( وهو)ناوبل |نءةينغاجت ره ىهوتمدق: مملاو رجلا دق واهتم لك ا

 ( هل) هللا( نذاو مهءلع هللا هرصن ىت>) رماكاضن رعت هلدوهلاسسىأ (هبسنم) هلهيذالا ف (مظعأ)

 هاذأو همس نم ىأ( مه مهنيع نملتةىف) مهنع حفصا ا و وقعلانوعأ امدعد مل_توهيلعىلاعت هليأ ىلص

 نمهكلهأو هلكت ىأ نيسعلا ناكمةل مه مءاد هنيحةخسن ىفو فرشالا نب بعك ل_ةمدصخوهنع

 بئامةنارهظا ىأن وذل ناكمةد->وموةمجعمءاذهبيح ىرخأ قو اللاوهو ءالا حدب نمحلا

 مهعالقومهنو_صح نم ميج رخأىأ(مهيصايص نءم-هزنأو) نب رادلا ىف هلاكنو هحاضت ذاب رساخ
 نينر وحس منيا مهم نيداصب ةيصوصىمسءادعالا نمد نصحت املك واهبةلاعلاو_مك اسمو

 دسأ نب بعك ىاريذالا ىب نمتط+خأ نب ناكودهعلااوذةث با ار>الا تغمدئاملقاو عهيلعاو يعن

 نابل قق بطخ أن بادأت أاملق ملسو «يلعىلاعت هللا ىل_صهنلالوسر دهاعىذلا ةظد رقسدئر ىظرقلا
 لزب لقددهعد قبهناو هضقنأالادهعاد_# تدهاعدةوموثمكناف - هذالاقو حتفاداد انو هنصح

 هللانوسر كلذ غاب ا لفه دهعغ ضن ىت> براغلاوةورذلا ىف لمي لزب ملوهنصح هل دأىت> هيلع لات

 ناك



 هأشن نم ىلع سةكو) دي د-ثلا فول ىأاهمضو زربعلا نوكس (بعرلام مج واقىف) ىاأىلاعتو هناحسهنأل ا اوىأ( فذقو)

 مسن ئاسوم رغلاة ب ركو مهثدب فولاموم#بمطو زعجارخالا ىأدملاو رسكب و مجلا حتفب (ءالحلا ) موب ازحاو ريضنلا ىتبك (مهنم
 ىت> مدهلاو ضقنلاب (نينموملا ىديأو) مهسفقنأىأ (مهيدياب) مهرادنم(مهتويبب رخو)مهراث آرادمو(مهراب د نممهج رخأو)

 ةدرقلاةوخااب لامف) رييعتااو نوطلا ىأ(تسلاب) مهوناشوم_هرهاظ ىأ (موةشاكو) دايدالو رادراث 1 ةن.دملاىف ممم ال
 خسملاع وقو ثرخن ممم وخامهفرب زانخارةدرقلاممهلعجو ىلاعت هل وقىلاءاعاهرقو مها و وهناك ااياطخ ( رب زانخلاو

 وذبم_ععملحا وموةنممهوى راصخاا نء«ةدئاسملا باحصأى 7 زان#اودويماا نمثدسلا باحصأ ىف د رقلا ليقو م6تعئاطق

 ذاعمنيدع_بكك م وص > نمم-فةو زنوةظب رقىنب لة ةىلاةراشا ف كلادب دثنب (نيماسلا فويسمويف م>و) ليئارسأ

 انايلب مار واج ىأمغإ وم ا رسكب ( مهر اوجنم) مهج رخاىأ (مهالجاو)
 ممسمي

 مهراقعىطعي ناو هيرذلا ىسوم ممل: املا لدقب مهيف كف مب ف طلت هونظت مدد وهندب نأك

 قاف هللا كحمومذ ىذق ملسوهميلعىلاعت هللا ص لاقف كاذذا مهر اتعال م هنالراصنالا نود نب رحاهملا
 هللا لأ ىأ (بعرلام_مبولق ف ف ذقو)ةثامعست نهبد رقمدوم_-هنانعأ ب ضو ةنيدملا قوس مهب
 تعرلابترمدنلاقف هيىلاعتهللاهريصناسمم هنال سوه. عىلا«ت هللا ىلص هللا لو سر نمف ولا موج ولقىؤ

 ىءعدلصأو مهدالب نم مهج ورخىأدودمم محا عشفب (ءالحلا مهنءءاش نم ىلع) هللار دقىأ (بتكو)

 نءمم هج رخأو) هاوةفمهتيقنومهتزربأ ىأ اولدفم زان ٠نهموقلا تيا ج لاقي رداظلا ف ثكللا
 هللالوسر ىلءاوقلي نامهههبد_وءلااوذةناملرمضالا و: مهالجأ نيذلاو ره_سغأ فطع (مهرايد

 امارأمهرصاحو مهن عج رم اكمهدنع نه ماقفكلذب لب ربجدرم افا رجح سو هيلعىلاعت هللا ىلص

 هولمحامرادقممحل عدي ومهياكن الشو هيلعىلاعت هلا ىلص هولا ف بعرلا. وم ةىف ىلاعت هللا تل | مث

 ىلا(م-متويببرخو) لاقاكهديبهددب برك مهدحأ ناك فرم ا ةر ون تازن مويذو م جاجاف موعم
 فارطانم مم بم ىح مهنوصخ مدهواهراجشأ عطقواه هدب( نينموثلا ىديأومويدياب) اهون كس
 ىأ(مهقشاكو) م مْميرةنموربيخدوبريى-ىفةلزانلا تاب" الا نملك اذهو راب دالو رادقني دا

 اضيأم_ةالياذ: ثيدحتاونآ ارعلايدراولا نءالاباذكو م_غالياذت رصسس ىأ(بسلاب) مه4جاو

 ادرق خدم نمم_ممناو رظنملا حقو ةسلا ىفا هني وبا ثلا ىأ(رب زات#لاوةدرقلاةوخا اي ملاذ )
 مييلع طاسىن_هعازادي دشلاب (مهيفك-و) رب زانخلاوةدرقلا ممم لعجوىلا+:لاةاكارب م خو

 مهجرخأى أ (مهالجاو) هظد رقىنب نمل نم ىلءمهذ مس نيملسملا طاسىأ(نيما ملا فويس

 ةقي رشلاةنيدللةرواح تناك مهضرأ نال (مهراوجنم) رمال اك مهلهأ عم ةعاسج جارخاءالحاو
 ىأ (م_هرايدو) ماكمهاهكلمىأم_هقئادحو موعرازمنم(مهضرأ) نيملسملاىأ(مهثر هأو)
 هيد ىأ ( هللا ةملك نوكل) مهعمل اوةذم لك ومها اودو+متءتمأىأ (مهاومأو ١ مخاط دأوموعك انها

 اهناكفةلمهمةاغلمىأ(ىلغسلا او رفك نيذلاةماكو) ةذفانىأ (ايلعلا ىهو)ه يف فرص: اميث» رمأوأ

 هللاىأ(مهثر وأو ) مهتر واكمو
 مهضرأ) ىلاعت و هناحس

 ىدبك (ماومأو) موتكاسمىأ (مهرايدو
 هلك اذ_هوريسضنلا
 ئه هللاةملكَّن وكل

 يذلا ةم-اكوايلعلا
 1 نال ميار
 نبالاق ةرخ ”الاوايندلا
 ىربءالجانأك قدا
 عحجر دع ريضنلا

 اع ل ل لور
 حتفودحأن م لسوهيلع

 هعجر دنع هظد رقى
 امهدب و بازحالا ن-م

 امهتصقل_#وناثنس
 اوناك ريضنلا ىبنا
 ىلص هللا لو سر اولاد

 ىلع لسوءيلع ىلا عت
 اواناعإل ومولاي النا

 مزهوادحأ اْعالوهعم
 دهعلااوضة:نوماسملا

 1.10 ا ا ت1 ها و اح م سس مس رم سب ده. تسرع يجو يمص » >4 146 هج 7 د2 5 ١ دم ١ حج يورو دوما

 بعك مر مد © ىلع ةد>اوم,ةماكن وك: نانمهودقاعواشب رقاونافةكمىلادوبيل |نمابك ارزيعب رأ3ق فرشالا نبسءكس كرو

 منرصننلو م ءمنز>:ةمول تاق ناف ندد# انماو + رخمالن | مهيا| نوف انملا سدك هد رةباوناكو رمدتلا ىت.ىلارعسملاب سانلارعأو

 آاوسآو تعرلا مهب ولق قهللا فذة وهل ل نم رشعو ىدحا ملءو هيلعملاعن هّنبا ىل ههنا لوتتز مهرصص اذ عم نج رحم مج رخنزأللاو

 ىألبالاتلقأامم_هوة:يدملا نءاوج رخص ناالا مول عىلاف حاصلا ل_سو هيلعىل عت هلا ىل هللا لو راولا سف نم ةذانمارم هن نم

 لذلا|اذ_هكلذ لبق مومص: لذا برعلاةرب ز نم مهرمش >لوأ ىف ىأر مشل لوال مهراب دنمناتكلال_هأْن ءاورغكن يذلا جرخ أ
 كلذ ىلاربي+خ نم مهاياهنع هللا ىذر رعءالجا م.هرشرخآو ماشا اىلامالسلا وهال صا!هياعهثال -!ن:مهرم >لوأىقوأ ب عت و

 اىل_صهللالوسرنأىو رذةظر رقيب ةيضقامأر ةعاسلا مايقدنعهيلا ن ورشي مهريغك مناف ةمايةلا مون م هرم حرض آ ىل و ماقملا



 مثلت هللا لوس راحال_لا عضو لاف ماللا هلع لل ريجماث[4_:.دملا ىلا فازخالا يقرضتم ندعنج رام لو هيلع لاعت هفأ

 هالضلا هيلع ىناارماف مهو هيلع ىلاعت هلا ىل_صهللالوسر ىلع بازحالا اونواعدتا وناكو ةظد رق ىن:ىلاريسلاب ل لرمام هدا نا لاق

 ىلأن ياياع مل .و هيلع ىلاعت هللا ىل_صدللالوسر م دقو ةظد رق ىنبىئالارصعل انياب الفاءيطماعماسن اكن مّن ذأ ادد ام ءمال أ او

 عجرف سو هيلع ىلا« هللا ىلصهتلا لوسرأ ةد.بق ةلاقتم عمس نوصحلا نءانداذا ىت-ىلعرا ف مهيلا ه*ب ارب هوج وهللامرك بلاغ

 ىفوأر ول لاقهتنا لو تراب من لاىذأ ممم ىف نع هس نظل لاق ث.باحالاءال وه نموندت ناك .هلعال نبال اوس رأي لاو هانا ىد

 مي لزنأو هللاك ازخأ ل هرب زان لاو ةدرقلاةومخااب لاق مهنوصح نممل_بو هيلع ىلاعت هللا ىل_ هللا لوسران دا هافا. كلذ نماولو قي
 ةليل نيريشعو سجن سو هيل غىلاعت هللا ىله هللا لوسر مهرصاح ل اقالوهج م تنك ام مساقلا بأ اءاولاق ةمقن

 000 ب ب ب ب سس رس هاى
 ف دقت) هأد نمل سوهي هلل ىلص هلل وسر لق فد © :ناف ) ضرالا ىلع ة.هرع مجول ىف هبا فدتو

 تلاقاهناا همه ىلاعتهنلا ىذر نينموثملا مأ (ةثئاعنع) هربغو ىراخبلا اهأو رىذلا( عيحصلا ثءدحما

 ىفملوهيلعىلاعت هللا لص هل ىق-لجالىأ(هسفنا) دحأ نم( مقتنااممال ل اوةالصلا هيل هنأ )هيف

 ودود حنمىعاربو مرام ىلا ةمرح)هين(كوتنتلااءوتاوواعنامنوكب(نأآلا طق دلع | در ين يو 0 لا سوبارو لشي ودعا هيلاقاءىا كر وجلا ىس(هبلا قوي ئخق زهقت أ تعم يعتز
 ٠ | هللادودح ىدعتدحأ نم عقو ناف ىهتنا لحالا_:هلوانت ة مرح كمتناوهيفةغل هكهت او ا ميقغااب ىأ ل 3 ||| هب وقع ناطاسلا هلك منو هيف عااباك نئشلا كن حابصملا فو زوالاماهتم لعقي ونامت ىأ هماكحأو 3 1 0

 ||| هللا صمت ىذتقي ثيدحتا اذهف هسفنلالهللا لجالىأ(هلل) ل سوهيلعىلاعتهللاىنصهنم(مقتنيف) || لإ برموش مه رار

 مح يلعاولر تق بعرلا

 6-1 اعىل عت هبا ىلد هل
 '0 رك لا (اذهنا)لئاتسلاابنأ(لءاف) مدت فانموهوهشو[ءاذآ نعمقتنالؤ سوه له ىلاعت|| يا
 || )0 0-9 نممعس الهوه. ثراحلاتنب رادؤ لم
 ||| (هيذكوأ هاذ اوأ همس نممةتنيالهنا) ةمزالتلالدل دءالىأ( ىذةعيال) < فنامةتنيالهنا نم ثب دحلا : احلا . 0

 أ ليو هيلعيلاءتءتا لصق لوسرةيذأن ال( هللا تامرحنم) هيذكتوهتيذأو ل وهيل هىلاعتهللا لص || 0
 | هدفا ني كرعشم ىو ف صنلا مو ةبعصتسعوههيةعاطهتعاط ناك اهسكال هنا ىس؟ هتئديذأ | ا قدتجم ةدددلا ق آلا 1 ال قمر وة ىلتلات صم وش فال تعاط ناك اهنضالدلا نعم قشيذأ || © ا

 |١ قوقملا اذكهو هسقن ىح ةياعرةراتدوفعو هللا ةباعرةرات هللال وسر ماةثناو ل_سوهيلعهللا لص || هنلاثعب اي ع

 ظ هيأعحج رالاامزيمسقىلعوهو ٌكرتشموهاماجحمو هللا و> وهامأاهنمو ديعلا >وهاماّممةعرشلا ٍَ 7 5 1

 ||| هلوقبدارملاف اهليضفتل اذه سل ماكح أل كلو ناب واستر اسم روهللا ق>هيف حج رالا|مودبعلا تح 0 0
 هيلعدربالف هسفن ى>نودهللا ق> سو هيل عهللا لك هللا لوسره يق ىعارامت هنا هّنبا تامرح ن مهذهن ا 1 ( ةئامتس لستام

 ٠

 ]| هلوقبميلاراشأكل_وعيلع ىلاغتهللا ىلصهتيذأن عةيهانلا صوصنلا هيل عدربالو ليقإك ُكرتشم هنا ءاسنلاولاوم الا مستو
 |١١ نبتعك ةصقىاكهدنععجرأ اهيفىلاعت هللا ىحة راع رىأر هنالهنءتردص نم (املمقتنا ىتلا)

 (ةل_ماعم)ءوس ) وأم دأ وس قلعت اميق هلمقشيال) ىذلارعالا ىأ(امزوكياما و)هوح :و فرشالا ءرذلا”لزناو ىلاعت

 امتهنواعغيىذلا(لءفلاوأ)هيسط اخ ىذلا(لوقلانم) هلوقبهندب و+_دعوفعلا لف هقح هنالهعم 0 24 1 1
 ١ مدقتاك مئانغلا نم مفميط»ي ىذا( لاسلاو ةف رشلاهناذوهسفنفىأ(سفنلاف) نوكيوهيىلعتي | 1 0 56 َ

 5 ءاحدقف تلق ناف) بو هياعىلاعت هللا ىلص هللا لوسر برح ىلءبازحالا

  ئثىفهسفنلةثناامل_سوهيلعملاعت هلا ص هنأاهعىلاعت هللا ىذر ةشئاعنع) هربغو ىراخبلا باور نم( حيدصلا ثددحماق

 .ىأل ءافلاوأ لوهحلا ةغيصب (كبتنتنلالا)هلاوحأ ملاح ىفادبأ ىأ( طق) هيلع عقيهوركم ىلءادحأ بقاع: ىأ (هيلا وثب
  (اذهنا ملعاف) هيرشم رح اماقتناهسفنل هماقتنا عمذتنيح ىأ (هللمقتنيف )هن ,رعوهما رتحاىأ (ىلاعت هللا ةمرح) صضقةنتوأ ص قتلا

 ىلا هللا تامرحنم) تاروك ذملا(هذهنافه.ذكوأ) هلع فوأ هلوقب ىأ(هاذ ًاوأهبسنمممقتنيلهنا)هنومضم( ىذتقيال) ثدب دحما

 نوكيامناو) امهريغو فرشالانبعك و عفار ألة نم مدقنئىلاعتدهتلا هج ولءاغتب اهل جأ ن مى اهم «ةخسن ىفو (اسه قنا

 نم) مهتمدحأ عم(ةلماعموأ) برعلا فالجا نم(بدأءوس ىلعتي اميق)+_سفن لجال ىأ (هل) ةخ سن ىف هنمىأ(متايالاه

 | لاملاو) سفنلابةحن ىفو (سفنلا ىفلعفلاو لوقلا

 هلو-ةكلذو ىرارذلاو
1 

1 

 ١ د
 اا ]|



 هياعشلدج)امسنسيىأامىو د و(ام)رذصمنأالاىأ (نكما) ماللاوةالصلا هيلع ىنلا ىذا ىأ(ءاثاهيهلقاؤنصقي مام
 عسبطلا ظاغوهوءاغلادمو محلا عشب ؛ (ءافحلانم) اهيلعتدوعتو تعبطو تقلخىت جلا عابطلا نموأ قال الام هىأ(ب ارغالا
 هلع لمح وأ) نرسل قلل نون اوما النار رات كد[ ارعالا ىلاعت لاقأك عرششلاباد اب (لهجلاو)

 دمج ) لعل ةالابملاةلةو ةفخاوهومه لا نمىو رو ةرضحلاماق اتم نعبغلا ىل(ةلغغلا نم) مو مدآ ىب سجىأ( مشدلا

 صضعد قوةيدعتلاد يك اًملو وأب . وعنألءاءلاوهثادربةخسن ىو يو وسم عم ءالا

 لو ىلإ هدمج 7 ”أىأ( رثأ رداى >)هيلعل دب مش >افاظخوهو ءرازابخسنلا 6

 ّق لوقلا ل خدأو (هاذا) لعقلاب وأ لسوهيلعىلاعت هللا ىلص (هن) هل اهو( هل عاف دصقي ملامم)ةمسقل اى

 تعيطو(تابجاس#) .ط ةظاغو هنم ل- ع4 هذعور ودص(نكل)ناسللا لع هنالاراصتخا لعفلا

 ترك( لوكا عب .طلاةظاغىأ(ءافحمان م م_4بدأ ال يذلا ىداوم اا ناكس(ب ارعالاهيلع)

 ن*) مهلك( رشدلاهيلع ليج وأ )ةيدعلاب ادآ انمهتفرعم مدعو !سوهيلعهللا ىلص هلوسر فوة>و هللا

 ىلص (هثاد ربا رعالاذدبحك هعسلان مةخسن :قوامعوااملةسانلا نافم,ءاع بام (ةلفغلا

 ٍبذج نمد واتمنا قوىععرذج ودمج ود داو ىنءملاوهرازابةخسن قو ملسوهيلعىلاعت هلنأ

 لغَشالاهظسو ق هتك نوكنامزازالاو رهاظلاو قتاعلا ىلعنوكءاموهوهئادرهباوربا وصلا ل يقو

 سامالا ناظموءادرلا نيو تركراج هلاوصم 5 ؛ هبأو رلاهذهة حو ةر وعلا ف كل ىضقتي :هرذحو

 أ اضنأدر ودقوهيلعةرهاظةني رقد رشلا(هقنعىف) هذ ج( رثأ ىح) هلوقو هلئاق نم فخ ةئظخ خلاق

 (توص عفركو) هيذسجهد-ثنمقدثناهنا ىورواظيلغاينارجنادرب ناكو ةغللا بكا قىءملا اذهب

 وصلا ا لا ةنيتباثودوهماكي ناك نيحوأ هادان نيح(هدمعرن ” الا) ىبارعالا

 ىلا عت هللا ب صودقتفاف هلزتم مز ىنلاتوصقوفإكت هاوصأ اوعقرتال ىلاعت هلوقل |زناملف مدقتاك
 هودانال مك ى بدو :.ىف ىهاا ل _ةوكلذل هللا نمهقو+وهو هلع مع أانأذاعم ني دعس لاف لس 0

 دحجكو) كلذريغل يةوسااحنب عرفالاو هلق 5و ملسو هيلعملاعت هللا بص هنارج>ءارونم

 هل (اهيقده د ىتااهسرف)ىلار ءالا نمىأ (هنم) سو هيل عىلاعتهّللا ىلص(هءارش)هراكن اىأ (ىنارعالا

 نيداو هنا سيط# لاقو ىدهذلا هلاقاك ىف راحنا س ةنيداوسو هىنارعالاو (ةعيزج) اهارتشاهنا ا

 ا رظااوأ زر حترملااهمسا اوءاضيبلا سوك .اعيلاعت هللا صه سرة سرغلا كلت ناريسلا فوت راحما
 اذ_هسدلورماك نب , داهْت اهلعح وهدحوهعزخ هداهش مس را

 هدعني هبسحو عفة رش هله ش نمشي دحلا ىف هلوقنالغسو هر اع ملاعت هبا ىل ه همم د هل هملعب ءاضق

 هيقوهربغو ىراخلاهاور ثيدحلااذهوهراعنبا ىرا هذالا تباثنيا اوههمع زخوهدئاصخ نموهو

 هللا ىبك هللا فهتعبالاو ىرتشافاعاتبم تنك نال اتق هنو هوا سل نس انخل |لء>وهع>ه.ضقيلهعس هنأ

 لاهدودتسلا م.لاقفدهشأ نأ ةمي رخلا ةةدهاشب لهزاقف كل نم هنعم ادق سءاوأ مل_سو هيل عىلاعت

 ف ةرعنمهداهشل |وبق ىف ةعدشبملا ضد هك سمو نيلج روداهشد هيداهش لعق هللال اوس راب كلة يدصمب

 هيحوز رهاظن نمذاك [كو)ةضفإ رلانمَق ردة اطل مهءالون او دومدر وىناطل اهديك اعاطمهقدص

 ةاسص ل فنا الارهاظتل اومدقت | امهرع ةوأةهدقحوهدت ءامهورل و هيلع ىلا ءتهتلا ىلص(هياع

 اقش و )

 ىلءرازالا لء<ناالامهللا(هقنع

 لرتسام لكو هوةقدلم ا

 ىفاك ىبار_ءالا لاو دقو

 لام نمىلرمىراخبلا
 مذركو) كدنعىذلاهللا

 ىأ(رخ التو | ن

 (هدنع)هريغوأ ىنارعالا

 هنأ ل-هدح ىلا لاق

 نب سدق نبت اثدي رب
 سن أى ور د#ؤس ام
 ىلاعت هللا ىدر كلام نما

 هللا ىلص ىذلاناهنع

 دَعتفا مسوهيلع ىلاعت

 لاقف سق نب تبأت
 انأ هللا لوران ل-جر

 َّق تيد | اثلوعأ |

 هنوص مفر نمهقوخ
 ىلاعت هبا ىلص ىلا دنع
 هلوقلوزندنع و ةيلع

 مد اوصأاو ءفرتالىلاعت
 هن الا ىالاتوصقوؤ

 هريمت دب زيهنال مت و
 نودك نانيعتلات لق
 نس هد همسصقنالهريمغ

 ىال هبقاغم دمام

 اماو هبتارم نمهماذم
 ىذلا نا ىحندلا لو-ق

 ىلع فوةوذهلباهح وادي راامةهسقءدهلاق

 مار كلا هبا أ دارأو هنيدق مالسلاوةالصلا هيلعهبلاط ىذلا ىلا رعالابىناسملتل |هنيعدقو هنوص عفرباعقاواذه هلوقمنوكت وم

 هيلع ىنلل هراك_د اكو ىنعب ةخسأ فاك هلىأ ( دارعالادحجكو ) الا ة ملا م>ا ها نافدر عد مال ل اوهال هل |هيلع لاو هعنم

 ضيبأ ناكوزةر ملا سلا (هسرف) ثراح ا نيداوسليقو ىراحما ساق ني داو دو هويلا ارعالا ىأ(هنممءارش) ماللاوةالسصلا

 ىراخبلاءاور ثيدحاونيتداهشب هنداهشإ وعول عىل عتهلنأىل-ص لفن هنماهارتشا هل (ةيرج -اهيفدهشىتا) سيحنلا ليقو

 امين (هيلع) امهنواعت ىأ حصفأ ل والاو ةغلاى مو هين>وزةخ هاىفو (هيج حو ز رهاظت نمناك ) اكو ة>سن قو (امو)



 نسحتس ىأ (هنععمصلان ام) انه رك ذىذلا(اذ هءابشاو)ةصقحوةشئاءامهوهيلاة بسلا ةريغلا طرق نم ه وسل
 اماو هريخنالو حابم لعفب ز ودعال مارح سو هيل عىلاعت هللا ىلص ىذلا ىذ أن اانث اماع ضع لاك دقوهوحت تاغتلالا مدعو هنع ضار الا

 هلوسر و هللا نوذون نيذلا نا ىلاعت هلوةمومعب جتحاوهريغهبىذان ناو هلعف نان اال ز وكمال محابم لع قبزو جيف سانلا نموري
 مسوهيلعىلاعت هللا ىلد هلوقبو

 ارا سس ل ببال 272# _ ب7 ععععببببتب

 ىلص هثكمناكو ىرخاالامّمم لكد انئسالرهظلا نموهو هلو ةداممقأ يةيدصتب ىرخ'الا امهمم لك

 هللالوسرةنبا عمتمتال
 َلَعَرَ دنع َواَودَعَةاَو
 (اذ_ه نوك وأ) ادب
 هرك ذمدقتملا ثيدحملا

 (رقاك هءاذآ ام)

 كلذد_ءبءاحو) حرص

 خسنلاق اذك (همالسا
 واولاب ءاح و4->د> هملا
 ََق تيأرىدلح الاوو

 نمءارلاب خلا ضعب
 نا يش هذهوءاحرلا

 كلّتو باوصلانوكست
 فرد تمدقت ىلا

 ىدسللا ياك اذاتلق

 هناردو ةناور جي
 فد رحت هناهيقلاةيالق

 امىل_ هاعدااممزاي الذ

 هوهعك )ءاوعد فايس

 ىذلا ىدوهلان ع

 ىنارعالا نعوهردس

 وهو (هل-ةقدارأ ىذلا

 ثرا |نيدرومسف
 ىتلاةيدولانعو)

 اهلق ليقدقوهةمس
 رشدي اصاصقا رخآىأ

 اهتعاقع'مدعب ءارمأ نأ

 اهراذتعاوأ اهمالسالالوأ
 لاقو اد-ه اهمالك ىف
 ءالوهناانهماؤوملا ىداقل ارا نمموهقملا ىاحتا

 مرحأالىيناوالأاهاذآ ام ىيذوت ىتمةعضناهنا اع ىلاعته لنا ىضرةمطاف ثيدحف مد

 مي ركل :مدجأ هلل اقءاج اذا هنا ىل عاتق الع هننق ف ش دج تاب سخي ز دنع ل ده ءىجلاعت هللا
 كلل هثاقللة + ركلا ةحئارلا بحالي - وهياعهللا لص ناكوةحئارلاهيرك غمصوأ ل ةب وهرريفاغ

 نسحيام) روك ذملا(اذههابشاو) ريسااو ريسفتلا ف لصف[كدو.عأ ال )اق ل سو هيل عدلا ىل هودممأولق

 هنعوةعمرعأ هنالرك ذاعهب ىكفرخ [بناحد وهج وةحفص لينا هلصأو وقعلا ىأ(هنععقدلا

 لهأوأ ةيكلاملاىأ(انثاملع ضعدلاودقو) رخآمالزاك اغاو هل ص ,ةنثدصتو زوا# نءاشا دلو
 زوجية هريدغامأو هريغالو حامم لعقي زوحال مارس سو هيا هلا ءتهشلا ىلصىالا ىذأ نا)اقلط» ملعلا

 هيلعمالاكلا مدقتاك (ىلاعت هلوقموهعب جةحاوهريغهبىذانناوهلعذناسنالاز والم جابه ىل غب
 ىقهلءافةنتعاوىذوامقالطاب ل دا (ةرخ ” الاوان دلا ىف هللام_معل هلو ءروهتلات وذو يذلا نا )

 سانلا ناك دو رمايك ل وهيل عىل اعت هللا ىلك هل هناجو رز ضععب لو.ق, حاببل ل مو ةريمك هنا ىلء ني رادلا
 3 ىنوذوت ال1 -و هيلع ىلا عت هلا ىل هلاةفاهربغ تى ءادهالابمدنم4 ةئاعموب مهاب ادهن و رحش

 هىذات لعب لنعديةموهفكلذ نكرتهيذان نملعا ملفاهري_غةأرما فا ىف ىلع لرئام ىحرلا ناف ةشئاع
 دارأ اا ىراخبلا ثيدح خ سلا ضعب ىفانه ىف: هملارك ذ مثرهاظو هوهربغك مارح هف ل ءناف حابملاب
 هللا ىصدعصفاهعملاعت هلا ىدرءارهزرلا ةماءاف ىل ءىلهجىنأ تن ورمي نا هنع ىلاععت هللا ىذر يل ء

 رسكب(ىنمةعضبامناةمطاف ثيدح ىف لسو هيل عهّلا لد هلوةب و) هلوقب قابامرك ذورهتملال هو هلع
 هلكن دبلا نالةراعتساللعش رماذه (ابيذوناموهيذوإ) ىفلب نهةعطقك ىأ ىنممكة عطق ىأءابلا
 ةنياوهللالورةنبا عمتتالنك-!و هللا ل>أام .رحأ الفا اوالأ) اهاذآ امةخن ىفوهض «» اون اسعملاث
 ىلعاهح اكن ىجينيالف (ادبأ لج ردنع) كلذ ريغلبق وهن ر وجاههساو لهجىنأت نب ىهو (هللاؤدع

 ىلاعت هللا ىذر ةمطافةدذاك اضاأ م ركض هيذ [ اذاهري_غهيذأ نا ىلع دب ثد د اوهللا سدبح تن

 تببلال_هألئاضفو ىراخبلا حورشىف ل_طقمهيلعمالاكلااواهدالوأ ن هدحأ هدذأ ادكو اهم

 ىلاعت هللا ىص(احر رقاكهيماذآ امت) ىذالا هيدصق ن اور وكذملا(اذهنوكي وأ) مهنعمىلاعت هللا ذر
 ىذلا (كلذدعب) ابينامىايسوءاجوةخسنىؤفو ب وص مرد ص هوأ ىىذاسملا ةغيصب سو هيلع
 ىلد هلزاج كلذ .اذاف مالسالا نيد لدي يت> هل هلا مسا هن عوف عيق (همال -ا)ةيذالا نمهنم ردص
 اهليصع مدقت ىلا هتصقىف (هرحس ىذلاىدو ملا نءدوقعك ) هنعوقعلالسوهيل ءىلاسعت هللا

 هيلع ىلاعت هللا لص (هلكفدارأ ىذلا ىلا رعالانعو) همال ساوج رباك 6م هعالانب ديلاهناو

 نع) هوهعك )وز سأ هنا مد_هنومدةناك هراه سأ ضء: ىف هرج تهت ]زانوهو مو

 تام ىذلا ءاربا| نيرمادب (اهلاةقهنا ل يقدقو) اسواتن ىف ماما هناالا (هتمسىتاا ةيدوبيلا
 ةيذأنم) هعلبيةخنقو (هغلبامم) هنىذوأ امر وك ذملا (اذهللمو) اهمسنم

 لهأ
 وأثر وغ ودا رآىذلاىنارعالااماو هنرعأ امي:فالخالب ل مصعالانيديبلو هرهرح «ىذلا نكل اوملسأدق ةالثلا

 هللا لص هّلالوسراهلتقو ل نملاهنا لية خثراحلاتنب بني زاهناف همس ىلا ةيدوملااماو فالخالب لس آد قف مدقتام ىلعر ودعد

 يذأنم) هيلا لصإام صعب ىأ (هغل اسما ذه لثمو) ملءأ ىلاعت هلو مدقتدق ع.لاو فالختإ



 ىلعم 4 رثومهاذا نع ضرعاىأ مهمع عفصفةخ-:ىفوةيلاحة ل (م مع حفصو )باج لا باررا نم( نيةفانملاو ب اثكلا لهآ

 (ق.ؤ :و:لاهللارو) ىيةح:لا هج و ىلع كلذ لة ىأ(لبقءانر رقاك موه مه ريغفال ساو مهسفنأ ف لاب ىأ(مهفالئتساءاح رز مها وه

 ىأ (هبسادصاقلا لا ةىئفمالكلامدقت ىعاقلالاف) « (لصف)و

 امرك_:افعو(م_ّْمع عفصغ)لولس ناك ةئيدملابهور واج نيذلا(نيذانملاو)دوهملا نم (باتكلا لهأ
 هللا ىلص همرك نمهةليبامتد د ىأ (مهريغفالثةساو) مالسالل مهتلامتساب(مهنالد-اءاحر) هنم
 ءاعداما اذه( قيذوتلا للأب و)باةكلااذ هيف قءاميقاذه لب ةىأ(لبقءانر رئاك)هوفعو مسوهيلع

 مهوثالثثساو نا لال ءالؤهقيفوناموىأ هل+ةالةمتتوهوأنيغنصا ةداعو هاك همالك مخ ىفهسفنل
 ءاح وهمال_بااج ر هإوق دب خسنلا ضن ىف عقوهنا لعام اعمنادارما و هوأ هفطاو ىل اعت هللا ةردتبالا
 ىذتقت هيرامعرهاظ نأ حارشلا ضءد هعمتو ناهربلا لاف ءىحنا نم صامل ءفءاحاهدعي ةفطاعواوب

 رضحةساالفمهعالا نيدييلوهو ملسوهياءىلاعت هللا ىل_صو رحتىذلااما اوملس|ة:الثلاءالؤهنا

 وهذ مل-سو هيلعىلاعت هللا ىلص ل ةةدارآ ىذلا ىلا رعالا|مأ وانهامالا هلات نم ملء: لو ممل هناىفافالخ

 ه*مسىتااهيدوبيلا اها اوهيذاممدق: دقو رودعدهنا ل.ةدقوةبادصلا قدحأ» 1 داو ءراحلا نبثر وع

 اظذاحملاىخي شرك ذوةبا>صل |ىفدحااهرك ذيىلو ثراملا تذب تندز ى-هذ سو هيل عىلاعت هللا لص
 هّللال اوسر اهك رتقتءهاسأ اها لأتهن امم روزا نءهعماح قلاودشا نب رمعمناى :راصنالار عد وأ

 قتديأ رنكلا مل-:ملواهلتةهنانول وقيس انلاو ىرهرلا لاقا ذكر م_هم لاق ل_سو هيل غىلاعت هللا ىلص

 ى-هتن|فيدصتتمدق: ىتااوباوصلاو هوءارلابهءالسا كلذ دعب احر عسنلا ضعي

 دصاقلا ل_:ةىفمالاكلا مدقت) ىلاعتهللاهجرف نصا ضايع *(لضفلاورأ ىذاقلا لاقل صفو
 ةحودفمةمدعم نيب (هصغ و) هصيقنُب (هيعارد زالاو) هنداعال جام« القهثيذاوهمكح ىقىأ (همسل

 اذاهن ىردزان ملاعمفاءاردزال اوهك--و هيلع ىلاعت هللا ىل_صهريمْض هيلي إم همداصو ممل نوكسو

 بيعلاءاردزالا ل-.ةو في رصتلا لع ىفنيباكةمجعملا ىازلا تر واحمالا دهان تاديافهياعو هرقتحا

 ( نكم نء) ه-ة>ىف عقوىقب رطىابو(ناكدج و ىاب)اةلطمتيعلابهورمسةةغللا ل هأر ثك أو ليلقلا
 يذكتلاةب ذك ىناكلاودن رثدلا ضراوعلا ضعبكلوالاواءرششوالةعوأةداع عنتم(لا#وأ)هذوجو
 (نيبهح وز روك ذملا (اذهذ) سو هيلعىل عت هللا ىل_صهقدص ىلءةزدما ا ةلالدياعزش عنتواهوحنو

 هفوهاع قاعتتر ومأىف(ىفاثلاهجولا)هيطاعتم ل ّدةنمهمك> ىفالو(هيفراكثاال) و همدقا-#
 رسكب (ءالحلاو)روهظلا ىأ(نايملا ىف) هلهتوباش ل هنماس رقهنوك-ل لوالا هجولا ىفا؟ىأ (ه.ىتحال)

 ةال_صلاهيلعهثهجف) امص: هيئام(لاوا1لثاقلان وكنا وهد)ح وضولاىأاهحّفو محلا

 بسال) هلاقاسة(د_صاقري_غ)هرددللةه.لاصتالا نع هتهازتلةراثا ةهحلاي ربعو هقحىدارأ (مالسلاو
 هللا 0 صه_ةهجىف ماك 21 او)هت>صل و( هلدةةعمالو) ف اف ةسالاو صاقتنالا ىأ )ما رد رالا و

 هياحامئثىف (هييذكتوأهبسوأهنعلنم) اهب رقكيىتلا (رفكلاةماكب مل-سو هيلعىلاعت
 ككل ذودق وقح نم هد مآ لع (هلس بام قا وأ) رك دام وت نم (ه-يلع وو والام ةفاضا وأ)

 (ةريك نايثاهيلا سدني ناىل_ةمةصيق: لو هيلعىلاعت هللا ىل_به-ة>قوهام) هلك
 ةرفك-ال ةارادمىأ (ةدهادموأ) صئاق دار ئاسنعءو اهنع ىلاعت هللا همصعدقو

 ىفو( هءارزالاو) همّتش ىفدمعتملا انكر
 وهو ءاردزالاو خس

 (هصغو)راقحالا ىعع

 اند ةلمومو ةمجعع
 ئاب) هبيعىأ ةنكاس مم

 (ن-ك نم ناك ه-جو
 مكب (لاموأ)هدوج و
 هذوه- عنم# ىأمملا

 ئأ نب هد>ح واذهف)

 فوستم رهاظ

 مث ونالو(هيذلاكشاال)

 هد ولا) هيطاعتم ل5 ىف

 ىأ (هيوحال ىناثلا
 فل والاه ولاب وحلم

 قىأ(ءال < اونايبلا
 ءافلا مال-عور وهظلا

 لئاقلا نوكي ناوهو)

 هال_صلا ه_ءاع هئهح

 دصاوريسغمال_ىل و

 لع مدللىأ ) بسأل

 (ءار زالاو)ءافحاهجو

 ىأءاردزالاة+س ىو
 فافختسالاب راقحسالا

 .(دةتءمالو) ءازهتسالاو

 ادقتءءالودخ فن ىفورحلا
 همالك نومضلىأ(هل)

 ه-ههحىق كل 5)

 مال-سل اوةالصلا هيلع

 قو (ر_فكلا |ةملكب
 رقكلانمةملكب ةخسن

 هئنبإك هطاقلأ ن مىأ
 2 ا ا

 ةالصلاه-لعهة>ىفوهاسمل) هنوبثىأ(تدام قنوأ) هيلاهتنسن ىأ(هيلعز والام هفاضاوأهيذك وأ هبسوأ هنعل نم) هلوقب
 نارهظالاو لوهحلا ةغيصب(ةريبك ناين هيلا س شفي نا)و ف ىأ هبصنز ودو ةرلاب (لثم) ةمذموةصقةنمىأ (ةصيق:مالسلاو

 ةيناصم ىأب صنلاوارمتاب(ةنها ذمرأ )نع
 اهرودصراو > يف نالتخالاةريغص فالك ىلءزوأ لو نماهرودص يأ ةربمك ناين هيلا لئاقلا ب سني ىأ ل عافلا ةغيصب نوي



 ةعمءاحوارثك هياعلزناالول اولوش نا ل لص هب قئاصوكيا |ىحوبام ض»ب ةلراثكلءلف هلوةبةنعشااهاةناك(هلاسرلا عيلمت ق)

 ةلارأا؟ سانلا نمي مكحل ىلا, باتكلا كيلا انل زن انا ىلاعت هلوق ىهنعاه انك( سانلا نيب مكح ىف) ةاهاموأ ةحنا م(وأ) كلم
 هداد_دجاوهئانآىلا( همس فرشوأ)ةيلعلا (هتدمنم) صفت وص هذ ىأ ني :مجعالاداضا ادي دش: ونيغلا مذد( ضغي وأ) هللأ

 ىدلاو نايةقينح بأم .زاذكو عاجالابةلاهجلا قتامهدادجا نمسلطم ادب ءْنافةةرشلا ب ونذلا نمالةيةرعلابويعلا نم ةيلحا

 ةليلقةمذرشو ةعيشللافالخاعاجا رفكلالهأن ممالسلا هيلع مهل ربا ونأ اذك وةلاهملا ىفانأم ل .وهيلعىلاءنهلبا ىلإ ص هنأ لوسر
 هب رهتشاامثيذكم وأ)هن روض مغ نم( هذهز وأ)هن د ىأ(هملع رودو وأ )ل ةةبمالاس رةلدسما هذه فتك دقوةنسلا لهأن م

 ركما اذامف ال رفكارتاوةمارع_خرك_:اولذا (هرمخد رادصق نع) هنع(اهب ري ارتاوث ومالسلا وهالصلاهياءاوب ريخأر ومأ نم

 قلق ركن انف اذا !انيدح
 لصأر ك:انمولاعرلا

 ذر نمةصال ا ىفورفك

 انتماكم ضءب لات اكيدح
 نانورتانللاوورتكب
 لوتأرفكارتاو مناك
 اذاالا عيحصلاوهادهو
 داح الا ثيد_>در ناك

 ه4 >وىل_ءرامخالا نهد

 راقةحةسالا فاح سالاو

 ثيدحلا راكنااماو

 نهر وهافروه-كملا
 رع هنأ ىل_ءانباحأ

 ناف نابا نيىسعالا
 رقكالو لاضيودنع

 قاب وأ) عيحضلا وهو
 ىأ )ل اوقلا نمههشد

 وأ) ةرامعف ةهاقس

 م
 نم عونو) ةراشاب ولو

 ىلعربرملا دل ةمرسلثمرغك ةعد رشلا ىف ةرتاو:لارابخالا ركنا نمطيحملا ق3 مم
 ة سلسل سللللللللسلللللسااا(ا9؟ا؟ا؟؟ ©6/-----347-23229

 نيممجعمةدد ُثمداصو نيغب( ضعي وأس انلا نيب مكح ىف وهوسانللةنودادم( وأةلاسرلا غيلمتىف) ١ ةيحضالا ل_ص أورتولا

 نمد ىفن عظي ضب (وأ)لسو هيلعهللا ىلص همام في رش ىأ (هتبترم نم)ال ل قاصقنصةنيىأ
 ليتاكوهو(هي تفرش
 روتشاا ؟بذكي وأ)اهرومأوايندلا ف(هدهز نموأ)هتدايزوهنرثك ىأ(هملعروذو) نمضغ؛(وأ)
 ماكتيف اب نيقيلا ل_صخ ثيدح (هنعا ميريل رئاوثو) إسو هيلع ىلاعت هللا لص (ا بر يخأ رومأ نم

 هنعاهب ريارتاوثو هلوقو رج> نيا لاةرئاو ملا ٍل_سو هياعىلاعت هللا ىلص (هريخدرأ دصق نع) اهفالخم
 ةفخئأ(هقىان وأ)هعز نلافالخ كلذ ىفرظنمالو ىنعم وأ هيفن معز نم اقالخ دوج وم وهواظفل ىأ

 ىلا «تهتلاىإ_صهةحىفىأ(هتوجىفسسلا نم عونو مالكلا نمحيمقوأ لولا ن م)ب دأءوسو لع
 دص#يمو) هلافاع(همذ)د دقي ىأ(دمتعي لهنا هلاح)ر هاظ(لليلدب ) هعمسن (رهظناو) ل-وهيلع
 انهتلاهبىأ (هتلج)هلئاقلهجةدشا ىأ(ةلاهحلاما) لاقةرهاظريغرهاظل|ةغلاخم ناك أسملو (هبس
 وأ)+لانتمىلعهل-ج ردص قص وقلقوأ( رحضل وأ)» 1 ومال سلا هدهعب رغلهق رعب الام هنم ردص

 رودفةلاوةءاللا لهأنمهنوكلهلل (ةبقارعةلةوأ) هاب ذهىفرعيالف ل ةعةبيغو (هيلاهرطضا ركس
 هلاقام هنا ل هةسو «هنداعىل_هىرذ ماكتاذا (هناللطبض) مدع (و) ناسللا:ءاذبلداتعملا

 ادوحابصلا قاف نموارون م ىحضلا س مشن مميلع ناكبسنا

 - (همالك قرو#تو) ةل-هجلا نمرههك نم.دهاشن اك لمانري_غنم ماكو ةفزاكت ىأ (ةفرحعو)

 روهكملااهطسوأامهدومحا ةثالثبنارم هل وش لكودو كو بضغل:د<لادتعالا ن عج ورك وهنلا
 مكذ-) عتب وراي ىتداتيلامدهولصأور و مدازامو طي ر_ةث4مم صقتامو لاد_ةعالاوهو
 (مثمان) ريغنمىأ(نودلّقلا) مدقتاكهمكحو (لوالاهجولا مكح)اعرش مزه ىذلا (هجولا اذه
 بوح وق ددرت و ب( ونىأ مهوةموم-ضمةثلثم وةنكاسةلمهمنيع و نيم وةقم مالو هلوأى ةاندع

 الصأوأالدب ةمجعملاذي مذ_ءلثلاةيدقو ىخارتو ثكماذارمالا ىف مث_عل: لا ةياعرمش هل #3

 اهملعتوهنيدرومأ لعهيلعس<هناف (ةلاهجاب فك لا ىقدحارذعيالذا) هيف لمانالب هلردامشي ىأ

 الو ْ ليلدب رهظناو)ماللاوةالصلا هيلع(هتهجىف)بدالا
 هلاقمهثع ردص ن كل هلاكمداقتغال(هبسدصقيلو) هلاقمىمالسل ١ و هالصلاهيلع(همذ)د رباىأ(دمعب ملهنا) هل'اتلاحىأ (هلاح

 هناشىف(ةبقارمةلةوأ)هريغوأ مرحم(ركنموأ) هلانمغرثأ ن مقلق ىأنيدحّتعب (رجضلوأ هلاقام ىلع هتلج) هلاج تو.ءنب( ةلاهجلاما)
 رفكلا فدخارذعيالذا) هنابقفةونئأ (مثعاتنود) ادحاوالوةىأ (لدقلا) وهو(لوالاهجولامك-) ىفاثلا (هجولا اذه مكذ)هقطن ىف ةءارسوهقاخيف ةعرسىأ (همالكى فرو متو هنايب ف الابمةلقو ةفزا ىأ (ةفرجعو هناسال)اعبْضةلقو ىأ( طبضو)
 لوقلا ىل_عءانب رفك- !اهيلعمك< هنافهتند انىفهثيعاوط مملبما اركا رمغ نمهفنعت ردصنا نكمياهاتسم دقتعي الواهأ: مع املاع ةماكب ماكتاذا منلاالاماةمىالفمو لاجاا ماقم الج نيع ضرع هئايننا, اع يامو هناغصوماع هللا تاذ ةفرعمؤا (ةلاها

 :لوذأ لاير عنالو رفكي ل ةول وح ابهر زءلرفكمالل يق للا ثيح حمجرتربغن مىفالخ ةباكح ناخ ض او يواتف تفرك ةماكا هاردي لو ةملكي ماكنت اذااما راكنالاب رارقالا لد ءاهثار-امفرارفالاو قيدصتلا عو وهن امالا نا نممهضعيدنعراتخما



 لحلم انا لاق نم ةسصال ا ىفو لوقأ لها ردعنالو رقكي دمني> هنافةرورضلابنئيذلا نملعنأم لممق نمناك اذاإلا لوالارهظالاو

 ئوعدبالو) رئارسلابلعأ هللاو رهاظلاءاضقىق ىأاذ ومر ذعدالر فك هنا ثمل ءانلادواور فاك دحلملا نال ىوالاو طرحملاىفو رقك

 نوكي هنا نعظر ام (هانرك ذا 'وثدالو) نايدلا ضرعمىقرذغناسنالاه-لعهركستسااهو نايسنلا واط نا ديف (ناسسلا للز
 هسيلقومرك أنمالا) امنةءافرخالوانو:ثنوكيالناب(اميلس)هتلبجو هتقلخ ىأ(هترطفىفهل-ةءناك )اذا ةخنىفو (ذا) ارذع
 ئاامهحتفبوماللاو لادلا مضوةزمهلا حّمفي(نويسلدنالا ىتنأ)ىفاثلاهج ولا( اذهب و) ن آرقلا ىفنيبمو هاك (نا+الا,ن ئمظم
 نء)ىرايتءالاىأ (دهزلا هيف: ىف)ىلطيلطلاىأ( متاحنبىلع)ب رغما نمفورعم ماقاوهو سادنالاءاملع ن منويكلاسلا

 فرصبالو فردن و مذب و هلوأ حف( نونحسنبد_لاقو)ءرعأو هرك ذ ىأ (هانمدةىذلا سو هيلعىلا_عتمّرلا لص هتلازوسر
 فاكأ( وعلا ىد» أىف)ةءااح ةلج( مل سو هيل عىل اعن هلبأ ىل-ص ىنلاسسا) رافكلا ىدباب( روسأملاف)

 م-ممنب اميفوأ مهقرضت
 ملعب ناالا لي)
 تودحح ىأ ( هرصنت
 اتهد-هىف هلو-خد
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 رحضلا نم( هانرك ذامئد) ردعب(الو) هلاقم ةثيطخو (ناآدللالاز ىوعدب)ا ذب ارذعب (الو)

 دلو ىتلاهتلبج و هقلتءادتباىأ(هنرطفىف هلقعناك اذا) انآ هتعمسكءوحنورك-_لاوروبتلاو
 ىلع(هرك !نمال 0 رذعلا ملاذلف رفكلاق عوق ولا نمهعثءام معلا نمهدنعو تا ”الانم(اميلض)اميأع

 ”(مها ردا وأ) ىراصنلا 0 7 ريسغنمانيقي قد_دمداةنمنءذمهيلع ردات ىأ(ناسالاب نة مظمهبلق و هيوطخف :رفكلا

 1 0 رها اذ ناعلااما هقعلا تنك ىفل_صقمميلع مالكل وئام ريع و ئجام فو رب الام ىلع را الجمارك الا و ددرتو

 فك ّ 0 هلوقد ءاع نيم .وماةدانع ىلءا م نمىلاعت هكا نم شح رز هذهو رع م رع ةهاكب ماكنت اذافلو الا و

 الاهناميا دعب نممزار || ملام ةيدابب اشنوأ هيدهعبي رق ناكولف مال الاراد فاما ماشن نعد. ةمدلاهجاب رذعنالذا هلوقو
 0 َّت قةاومرهاظ»زك ذامو ف :_كملا مالك قاد_ىذغب رد>نبالاقاذلو كلذ إغهيلع ند هنالرذعهريغ
 من هلاحنئارقلرظن الو تاينلاودو_صقتلل رظذالو رهاوظلا ىلع رف كلاب كلا ىفرادملاذ|انبهذمدعاوقل
 ىهتناةضورلامالك نمم_هنائءاملعلا نعودعب وأ مالسالاب هدهعب رقلرذعن الهجلا عد مرذعي
 مهدصق ىلع هلاح .رهاظدهت وكلذبماكتاذ اهنامدا رمال ن اسأل اللزى وعدل وةك وعد ظفلمحقأو

 اوهركتساامو نايسنلاواطلاةمالاهذ_هنع عفر هناهيلهدريالفهلوقهنملةيالالاز هتلقافالاق

 ندم نكلو نامالاب
 ١ رد_ص رقكلاب 6 رش

 هللا نم سده مييلعف

 نيدلانمةرو رض لعام نوكي نايرتاونامراك_اديقياذكو عيحصلا ثيدسحلاو هن ”الاىفإكهيلع
 اذهبو) هوو ٍل_سوهيلعىلاعت هللا ل_ك هناح وز ىد>اد>جولام فال ةالضااب وجو راكناك
 فورم ملقا اهمضولادلاوةز محلا حّمشب سل دنالا ىلاةبسن(نويسلدنالا)ةيكلاملاهاملعلا ند( ىتفأ
 ىلاعت هللا ل_صدّللالو_سر نعدهزلا هيفن ىف) هلاحنايب مدقتو ىفأ ل وعفم( متاح نب ىلع) هنايب مدت

 رب هو-طغواراسع
 رعك هل اولاقو نوديم

 كلذ 6 ءداّدق 2 . 2 . «ه سعف سو

نأيبمدقت (نون>-نيد#لاهو) بابل |اذهىف(هانمدق ىذلا) هلئاقل*ةباوتفأو( بوهيلع
 ما 0 0 نايد وه

 ا مقرا هنوكب رذعنالو نونحسنبالوقماده(لثقي )م هفرصتو مهراد فو ىأراقكلا(ودعل ا!ىديأىف)هرسأ
 6 170 معي ىأ(هها ركاوأ) ىراصنلا نيد فل خدودم راهناىأةلمهمداصو نوسب )م رمصنت لعن ناالا) ا ريسأ

 2 ع جا جي را وج حوا و م و  ج  حووم
 ىلاعت هللا لص ىننلا لءجف ناسالابا نم مطم لاق كبل تدج وفك لاقءرك ذو :متلن هللالوش راب مشلاق لءار وام مالا و

 لاقو ةيكلالاهةعلاس نا ىغش مالكلااذه ىاحتا لاقدقف لوالااما وتلقاغمهدعفكلاوداعن الوب وهيذيعحسميإسوهيلع

 سبسلاناهذو ىهتنا عينشلا رمالاب ع-يتملا ىلا لوحم وحل | نءهتف :رعمو هن راصد هعئو راصتلابافو رعمنوك»ناالا ئأ لك اطنالا

 هد_د>وملاءابلاباههدمع 2 اناكوىفاسملتل !لاقوالمآهنافورعم نوكي ءاوسرمه لل فانمكلذ ىف هيلع هركي نارية نمكلانه

 تبرعت مالك وأن عل وب سهنمعقو ماعوط ردت اذا نولوشي ة.كلالاناكشالو» رمت ملهي ناالا ىأنونلاب لع أهلا وىفااو

 الوأ ل دقي كلا ناملعب لو لصالا ف ضايبانهلوةأ مالسالا عار مث اصقن هب < أوأ هتف صريغوأ هقح فخّسا وأهفذقوأ ىنلاهن

 هنالفىفاثلا ىلءاماو هلة بدجهنا ىضاقلا مالك ىف اح رص قايسو انئثسالا فاني هنالف لوالا ىلءاما لاكش  هيفري دقن لك ىلعو لتي
 نايكللانه هناا عصام هنا وكلذلءقهردنت ملعب ناالا ىندملاناىل رهظي ىذلاوا رفاكوأ ناك املسملدع ىنلاس سنهنا مدس

 يصتخم نفل ةقبالذ ةنيح هنافمالمالاىلا عجر مث مال لاو الصلا هيلع هبترهظأرمأا ل مئاسوساجوأايئارموأاروزتو[اقفانم ناك



 مغأرذي لهم سأ متءايدثالا نمادحا تساذا ىمذلا ف ف1 اوولوأ خت روهثملاه-راثلارفاكلا [بناالا ىلا! لياخةمالعلا

 ميصأ لاق كرت أنا غبصأو كلا دبعنباونو ثجاس لا نياو مسالا نياوطو#سدملا اوةحضاولا ىفكلاملاةةهمال_تابل هلا
 الفدد_>-وملابهرصبت ةخ_ذىلءاماو ىمتنانيةءاور كلذ ىفد ثونأ ىذاقلا جحودد ون ه1 كلذ لسأ نا نكاو لسأ آلا الن ونحسو
 سب قرةلاهردارن ناذعس

 وأ ةئيدب هها ركاب للعلا ىلا
 نافلوالاف الخ ةنيرق

 ناهنيقي ماقمىقهن نظلا

 ( ىةحتدعبالا بس هل عقبال
 هلو-ه5للةيق ههارك أ

 هنأرعاهنأبأ هياععرفتب و

 هناح.سهللاواهمدع <

 عو رق نمو لع أ ىلاعتو

 تلاقولان دنع تملا هده

 هناصاكريسأ ةجوز
 تا الملا ندر
 ىهرك اريسالالاقذ هنم

 رقكلاىلءلثقلاب مهكلم

 رع ل لا
 قد_ساالو ا41لوقلاؤ

 نءو)ةنيبلابالا ريسالا

 دحأرذعبال دب زن دعم
 ىقناسللا لاز ىوغدو
 لعاوناشلا (اذه لثم

 داسفل عل رذلادسههد و

 وبأ ىءأو) نامزلا ل_هأ
 رسكب (ى.داقلا نسحلا
 ىذلا مشن ):دحوملا

 لسوهيلع ىلا نهللاىلص
 ف
 (هلعقيوأ اذهدقتعي هناهن

 ى) 1 -:هلوقيو ىأ
 ءانا لك ناف ) دو عص

 ءانياذهو هيقأسع عش رخل

 هنأ عمد نالاءوس ىلد

 جات ىفاثلانافنيةيلا بتارمةله< اوةقسفلا نيب و نيةدملاءاملعلا نمنيدلاب رصبتملا ا

 باثثست ليقترل ا!ل_ةةبالتس متدمراناف بانتس ناريغن مىأ لقي هلوةق سس | ىلع هوهرك |مهنا

 ىال_هيفناهركم تنك لاهو كلذ لعمل نافاضبأ ل ته. ملههارك ل_ءولاذكو لّفالاو ءلرت بات ناف
 هنعل 5س ْنائعمن مالك اذ_هزلا رمت لعن ناالا هلوقىف ىلاع هللا هر نا هربلا لاق ( هممت

 نا نظوةدحوملاابلاهرصيت هدنع عقومناهبدشو هيقءاقخالا وهو لٌْسلهيلع صني و ةيكسلاملا
 ناةيكلاملاد_:غهناقنوالابوهاسكاو منشان عسيتملا ىلا لوخ موكئالقةراصبلاب فر عن داهم

 لي_صق:ناهدارماما ليقولوانتب كد:رملا ك-ىقوهكمال_ءالل عجر مث ف دقو بسو دئرااذاريسالا
 نيد ىلأنغ وديع وهوهيقةناور هلنالاقي ناالا قيلأن اك هينا |نسحوه ضمها لا هذه
 امهىطنرفكب(ناالا از ىوعدبدحأرذءبال)ر وه ملا لالا مامالا ةلاسرلا بح اص(دي زىأ
 نيالاقوهري_غىفرذعي دقو ل_سوهءلعىلاسعت هّنلاىل_ص ىنلا فذة ىأ (اذهلثمىف )انآ هنايبمدقت
 هيفرذعي ل ناو هنعلدقلاهردإة لابن اسالا قيس ىو عدن رهظر |هيفاضأرذ#إ وهنعرعام دعب رجح
 نذ-هىال_دةح الا ىلع ىن.موهو ىلاعتهّنلا ىح كلذ ن اقرغلاو هقثعو هقالط عوقول ةم_نلاب
 ةبيغو(هركسىف ل_سوهيلعىلاعت هللا لص ىلا مه نميف)ه.أيب مدقت ( ىساقلا نسحاونأ ىذأو)
 لقعلار ود > نعد راع وصلا (هوحص) لاح( ىف هلعقي و اذهدقتعي هنادب نظد هناللام ( هنية هع

 اذ_هوبك اوكلاو سوا اروهظل عناملا : علا نماهول خءاهسلاو صو هردغو ركس تديعمدعو

 رتس الة ناعركساذادارملاو ل-ةعاسمةرارحاةراثابسأرلل:دعاسصلاةرخالاب ركلارتسأ هدم

 ْ ء ليةاكرشوأريخنمهريغ نع هيف و هرمضنام
 فلا ىلع رمنا ثنو ثياط 5 رطع ىل-ع ثترع نأ رلاكح ارلا

 لتقلاك) هيرذعيالفهبد_بدغتمهنال(ركسلاهطق_سالدح هنافاض:أو) هلوقبفخصملا راشأاذهىلاو
 لأ ىذلاوهىأ (ه«سفن ىلع هلخدأ هنال) عورفلا فررةموهاكركسلابطق:ال(دودحلا رئاسو ف ذةلاو

 ذخاويفهرايتخارهمصنلهنالاذهذنج وأ هياعىغأن مكرذعنالفهبج وأ اركسركسف هراية_خابب رش
 ىلاع: هلوقك ةيعبت هراعتسا هيف نهيلعل ةةسمهن اك ىحكلذ نقين ىأ( لع ىلعر خاب رش نمنال)ه

 نم( هفمركذيامناةتاو)اعامسة ثنو ماهلافرتملاب ىأ (اهب) هركس سد _س (هل ةءلاوز نم) ىده ىلع
 دمعتو هبي هنال-ه:ىذلابرشلاوذمعتل ركدعب لعماد_صاقلأ (دماءلاكو ذ) ةحيمعللاعفالا
 ىأ(اذ_هىلعو) اعرشهيذخاؤراذافركنمرمأو ةيانج لك نم(هبد:نوكياس1)هبيسمدمعتلسدسلا
 ىفهعتم ىأ(قاتعلاو) ناركسلا قالط عقيق( قالطا اءانمزلا )لولا اذهىلءوأ روك دملا| ذهل جالو
 هيلعليقةقرسلاوانزلاو فذعلادحك(دودملا)ر ئاسدا:مزلأ(و) هركس ىف لةةاذا( صاصقلاو)٠ ركسإ
 نافلاتإك سدلو هلاعفأو هلاوفأ ع.يم <دخاوث ههنافكلذك سدلو هنعطقاسدوذل اري_غناهرهاظن ا
 هيةيفاشلا نءل-ة'ناو اقلكمنوكينا هنذ_تاوثم نم مزلءالو ةحيحص ريغ هنأ ريصن ص»د

 ىلاعت هاوق ىل_ءدربالو فاكمري_غهنا هلو_صأ ىف جالا نبا هر رفاكعسي>صلاناففالخ

 ال هودص لاح هل «قيهناهن نظدالهنا عمدرك سلاح ىف ههودتوهب وهما دصةيدق نارك اذا همزايال

 انزلاك مار نابرق نمةعناسملامارحلا ولالا نيبةقراقلا(دو دل ارئاسو ل-:ةلاو فذهلاك ركلاهطق_سالد>هناف اضأو)

 بنترتياعهداع عمىأ (لءىلعر-# برش نمنال) ه.ىليالامهينن ىلع هئارتجاب(هسفن ىلعهلخدأ هنال) مج رلاك هيلع نرماو
 ىلع (قالطلاوا:مزلأ اذ هىلعو) لّدقلا(هسس نوكي اك دماعلاكو هفاوجبهنم)هرودص(ركنيامنامتاوأمبهلمتعلاو زنم)ا ملع
 ف ,دلابعطقلاك (دودحلا و صام علا ويف! ملاو)» 4 رادك هع ردو يح كلاوانئاولع نيب هيف فال



 تاطملادبعزباىأ (ةزجشيد_<):هرك_ لاح هنعرذسماىذ خاوي ناركشلان |نمهرك ذىذلا (اذ-هىلغضرثءءالو)
 قاننادارأىلءل نافراشر ادلا أ: هب وبرش ىف ناك رهام رحت نا لبقةزجناهعىلاعت هللا ىذ ىلع نءناخي_كاءاو رىذلا

 2 تلاقف يينغتةيراسسراحصأوةزجدنعوم معىلاعت هللا ىذرةمطاف ج ٌوزت ىلع هنمث, نيعتسل هعيدب رخذابامهماع
 ىذلاىلعريسافامهتملسأ مح و 591 امهرصاوخرقءنامويلا جرخف « ءاونلاف رشلاب زجانالا 0

 ا 3 5
 آرام ماجن سو
 هلاةرظندعصوزج

 قيليالام هببطاخو
 ئتدةضملا نيباك هيدل

 (هلوقو) هلوقبهضع»ب

 ةراسج هلوقب د ىأ

 ىلاعن هللا لص ىنلل)

 نموىأ (ل_سوهيلع
 ل-_هو) ىلعك هعم

 ىالدتتعالا عكأ

 هللا لش نل] قرم
 (هنا ٍل_سوهيلع ىلاعت
 وهام ا ةخ-سنىو

 هلكت نان
 ناركسىأ ملارسكو

 رد_صاعمدخاومو
 كلا ر-#انال)هنم

 (ةمرحريغذةنيح
 ابساذ_هناك لب
 نك ْمل:) اهيرسحتل

5 
 (ا هنمشد_ كام مك

 )لب ب بيب ب ب_ 00 777772775757 -هج7هه55>ت”598©

 مأودو هركسز عوهاسما+_,مننافامعىمموهال_صلابفاكمهنا ىراكس نو ةالصلا اوبرقنال
 نتوعالو ىلاعت هلوةكوهفاهعن امةلازا همازا#_سالاهبث دحوأ ةساكن هلع نمرعود ايكا.ممهعنمامةلازأب

 هيفلاكشاالذ بجاحلا نبا هلاقؤك عضو باطخوهاس ماو ف ءاكتباطخ سلا ذهو نوما م مت:أوالا
 لاح هنعردصا_ىذخاوثب ناركلانا نمر وك ذملا( اذهىلعضرتءبالو) هيلع لقال ةجاحالوالدأ
 باطاادبعنب (ةزج ثيدح) نمامهريغ ومل_موىراخبلاهاو رام (د) هبدس ىط اعتب هب دعت ةركس
 ناركسوهوهذعىلاعتهللا ىذرةزجىأ (هلوقو) ءادهشلادّيتو ل_وهيلعىلاعت هلا لك ىننلا مه
 ارخذاامهياعل محينادي ربىلعلنانقانهرادذنعو برم: ساجدقو (لسوهياعلاعن هللا لص ىنلل)
 امهمانس مج وامهرخنو حجرخف # ءاونلا فرشلاب زجانالأ 7-0 هسنغا ة:يقهدلنعو هلذحامم

 هللا ىذرةزجمآراهلف.ءاجف كلذ ل_سوهيلع ىلاعت هربا ىلصهتلا لوسر ىلع رمخاف مهما رش ىلع هولك أ
 اذه وى لح كلام لك ف( ىنالديبعءالا) سا رق رشاعم( ممنأله) هللاقوهمل اهرظذن دعص هنعىلاعت

 ىأ(هنالسوءيلعيىلاعت هللا ى لص ىبنلا فرع لاق] ل سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ى- فركنيامعيف
 لاقاملاقو لعفاملعفاذلو لقعلا لئاز ناركسىأ مال ل بةدر وسكم مو ةماثملاءاثل|عّشفب ( له ) ةززج
 لا نال) همدقامىقانيالا ذهوهركسف هلاداءهذخاوثب لوهنع سو هيلعىلاعت هللا ىلص(فرصناف)
 ىفنكيلف)اههفةيكالا تازن ىت>نيملس ملا ىلع(ةمرحريغ) ةزجاهب رشنيح ىأ (ذ_ةذيحتناك
 ىأ(اهتعئد<ام كح ناكو) مرح بدسىط اعتب هءدعت مدعل( مئا) مب راشمين < اميق ىأ (اهتيانج
 ىأ(مونلا نم)ةثداحلا تابانحلا صعب نم(ثدحن(ك)هبىسل 4 (هنعاوفعمإا م مرككاواهب رشنع

 هنراشن ماب ىذلا ىأ(نوماملا)تابانملا نمهنعش دحتامو لةعلل ليزملا(ءاودلا برشو) مونلا بس
 بترتملر ومالا نمرعأ هنم عقوذ هلازأ اذا هناف هل زيهناب لع ريغن مهل ةعلازأ اذاهلةعّدلازاوهر رض نم

 هباتجو نامضب فاكمري_غمنأ ىف مئانلا نيب وهنيب قرفالف عضول اباطخم هنعىسهنلاب ماكي ملامهيلع
 دقوالصأن ا ركسلا كح همكحف هل ةعمب باغناف هلوانتز وحالهر رض ملعبام نالنوماملابهديقوالصأ
 طانموهىذلا ل قعلاهب ونمةنود مرحمرم_غهنوك ةذخاؤملامدعةلعنا ىذتَعب همالكن اهيل عليق
 لمان قدأ هلنمه_ةرعباك همحت لئاطالمااكوهر ليلد نم هلدبال عضولا باطخ نمهنوكو فيراكتلا

 نوكو لمان هيفروتشاناوهلة:عص؛ لهنا يقدقف ماررك ادة نيح مرت ناو رذخمانا نم ل قامو
 حو رثلاىفةلصغمةصقلاوانهانمويال نمض: ملوأ هيتفان نئىلعل نوض هنءىل اعن هيأ ىد روزج

 : (دصقينا) هصيقنتوهتيذأوأ ٍلسوهيلعىلاعت هللا ىصهبسزم عقواميذ ع(ثلاثااهجولالصف)©
 منع اوقعم) |بنم |( كفاميف) بذكلاىلاهتسن دمعتي نال سو هيلع عتهللاىص(عي ذك ىلا)سانلا نمدسحأ هئ "نم 51 را :

 ثلاثلاهجولا) ه(لدن)6 هرمأ حمو. نو دبعت امدبعأ أرق دقوهركسلاحىف هنعملاعت هللا ىذ رىلع مااا نمو بعل | (. هديل هسا) ءاوس(برقخي وأ نزال نمنمة فا( دوج واتا نسنلوسر تسر ومال ءاودلا رش || ناب(. اسد) ني أ) ىنب سل سوميلعمتا لص هنآ لوي ىا(هتزنبن ني وأ) سانالضيلبتي أو )0 وتلا نمكد_<اك ةيلاوتو أىأ(هقااميف)هبيذكت ددقي( وأ )سوماعلا فاكىل اوماللاب وهسفنب ىد ءتيدصقو
 كلانه مالسالا نعدج و رخو(كلذ هلوعب لقتنا )عا مقالا 2 ىأ( هب رغكي وأ)ءدوهثملاعىف(هدوجو وأ)الثمب رعلا ريغىلا(هتلاسر وأ)اًعلطم(هنوبت د وأ) مالعالا|,ماع عمجأ ىتلا مالسا م اكحبأ نمىأ (هقأوأ) مالكلا نمد_:عرتاوتاميفىأ(لاقا هيف ماللاوءالهل هيلع هي ذك ىلا) مانالا نءد>أ ىأ(دصقي نا



 راصن اب نيذىلا لاي لما ىأ(المأ) هتيضق ىفديكاندرحءانئتسا(هتلمري هل سجملاوأرمه:ةلاوأدوبلا نء( رخآ نيدحلا)
 عارملاريغ نم (هلتت بع عاسجالاب رفاكاذهخ)اب وغل انيدركذامناك ناوايةرعانيد ىحسالا مايحدث ةوأ اب رهد وأاشيدن 1َ دحام

 ىأ (فالخلا ىوقودترملا كح هبسشأ همك ناك) رتث_سريغانلعمىأ(كلذباح رصمناكن اف)كلا:هءرعأى ىأ(رظنيمث)
 طقسال) لوالالوقلل خبسانلا ريثعملاىأءاخ اسك( رخ”الالوقلاىلعو) هستبونل ودق ىأ(هتباتئساىف) كلامباحصأ ف الخ
 مالسلاو ةالصلا هيلع(هركذ)ن وعلملا(ناكنأ مسوهيلعىلاعت هللا ىلص ىنا ١ 58 م ادح ل“ ةيق(هنب ونهخع لك ةلا

 د. رج 1 ا اطل طا اما سعت تلا اكلته د نالت للا تلت ع هج دع. صدم سن# ةطتكا»: كل نال ١ لت د د تلا 3 دضمما َّ 6

 رثاكاذهف) ىرخأ هلا ل_ةتنيرل ىأ(الما هتلمربغ) رمدنتو أ دوبتناب(رخآ نيدىلا)هبرغك ىذلا 0 2 0
 لاقاذلف هب وت ف ماللكلااناو الخ ريغ نم( هلدق بص ) بها لا باتت أو نيممل لل نم ( عاسجاب 0 0
 اءرشهيلعىراحما(همكح ناك) هيرفك ىذلارمالا(كلذباحرصم ناك ناف) هلا ةمو هلاح ىف( رظن# م) مي )هقح ف( بذك
 لهدنا ىفىأ(هتباتنسا ىف ىنالخلا ىوقو) ءرعأ ن يعتب لهنالدترملاصبشأ هلعجاسعاو(دن رلا < هبشأ) || - 18 ا
 هنعل تقلا طقسسال) بانت نهنايلئاقلا( رخ*الا لوقل ا ىلعو) مد_ةثاركالمأهتب ون لبتتو باتتس || 00
 قهسنفدوهئاريءىفنيملسملا حهل تشي هنكل ةةرسلاو فذقلاكةيوتلاب طة _بالدح نال هني وتب || نال
 اهب طق اساوةيوّلاب طةسالدبعلا ى>ن ال( لو هيلعىلاعتهثلا ىلص ىنلا ى<) يمل لارباقم ةخس قوءاعجالادض

 ىل.ك أوهو لسوءهيلع ىاعت هللا لص هل ص .ةن هيفرعالهتد نب ىأ (ةصر نب هرك ذ ناك نا )هلا عت هللا ى>
 (كاذبارتت-سمناكناو) هلهبسناسم(مريغوأب ذك نم) روكذملا اذه( هلاقاميف) مهمظءأو ىلا
 رسلان ملاعتفا ارسسسمةخسن ىقورتسلا نملاعتناوهف هلاوأملايغْخ ىأه-صيقنت نم هلاداىأ

 ءارلا يدهش قم
 لاعقتسار ام.دسالا نم

 نمالّمكلادضرعسلا نه

 |نملاع ١ك لاعتفاوهف هلاقاملا يخش ىأ : 4 زل ةهو اك رورتسلا
 دف رون اذ ارو رسل ايهرسق نمو هسمالاك قع رصتللا:هلبانقمو هاك نالعالل لباقملارارسالاو 0

 هلق طقسالا) دن ,رملا فالخ رقكلا نط ومالسالا ارهظب ىذلا( قتدنزلا ك-همكدقلاطخأو ف ح
 ىوو(نآرق هيل ءلزنيلوأ) ةفاكسانالهللا نم(لسربلوأ ىذب سدل) ل وهيلعهّللا لص(اد#ن نا مذوج وبىأ هببذكوأ لاقاذا) 4-لا لجزلا ق>ىفىأ ( للا ق )كلام ياصر وه ملا ءامالا ىرمصملا نرلا دبع( مساقلا ةخ سن قو هنوبن فىأ نبالامو)نايبلا نعة_يضغهقفلا ستك قول دق ماندتئعدت رملا ماكحأو ىت " الا مهمل اومأو مهءامد ىنم (هيذكوأ)هنعض را و اومصءاهولاقاذاثيدحمو فلسدقاممفرغتناورتني نا ىلاعتهلوقلهتبوت ربة دئرملا كح همك( سم اريناأ (دسحت هدنءوهفالوأ هلاقناكام فالك فرتعي و بوتيف هلاناسع(عجربنااالا)اعرشملةموزل نعةرامعإ | نام اكد تن هلاأو وهوهتقارال الحر ده همد ىأ( مدل لال>) هذههتلاقعهنيدنع(درموهذ) هب بذكوأخسن قواعد ةقينحوألاق)ابي رق اميفيذاكهنالاقىأ(هنذك وأ ) هيهموهرمال ل مامالو عشمالوهب فرغعمريغهت دلو هل ذاتى[ ىأ(هنيدنسإك) ادحاو هىربنالاقنانلسوهيلعدئلاىلص(دعنم) رت نمىأ ىربتلا نمزومهمهةنزب(ئئرب نم امهريغوأ| دول 2 ل لو نار دج انالاك(ءاصاوتقيتحو [لاقو) هقفلابتك ىف لسصغسريدل ىالميفوكلامإ| كل اند نع شونلا بهذماذهو هاك> الالي هُهتهحضونو(هنينسارك )ىلاعت هنلاهجركلامسهذمىف ىأ (اندنعةب وتلا 0 ىلصالاىأ
 هنمءهزباواج سو هيلع هللا ىلصوه وىلاعت هلا ىلعما رخو ارماوئثىأ( هلوقت ىث وهانماو )هللا نم 0 وهضومد و>وهم ا وأ
 ىلاعتهّللاىف-صه_تلا و هنو ةراكساب (هللالو رب رفك نمو) مساقلا نبا ىأ(لاق) نب رادلا لبقىأ (مدلا لال ىفنعليو(لتقي) ناس اذه لثملاةنفةيقنااءاضربلا« تلى ادتو ىوهلا نءثطذءام وأ ” رموهف) هدوه كروت
 ا ا ل ا ع ا ا ىأ(مساسقلائيالاقو) 5 ها ه٠ . - هل : . ّ 1 كد عل : قايسمهمكحةرافكلاامأو مدقت كهدوجو رك: ناب (نيءلساا ن هدر داو) مل وةدياع 10
 نم) ىخي سل ادهم نا لاهاذا لا ىف) كلام محاص ىرممملا
 نباىأ(لاق) هيلع ع-مماذهو(ل تي )هقلتخاو ءارتذا ىأ( هلو ةنئذوهاسءاونآ رق هيلع لزنيلوأ) ةفاكن با ةئلا ىلا (لسرب وأ
 نوكي نأدع_ب الو مممدحأ ىأ (نيمل لان م) وأ ىنهمواولا(هركنأوملسوهياعىماعت هللا ىلدهللا لود ر ردك نءو) مساقلا

 دنرل كج هيلع ىرجيفوادترموهفلوقي نا ىلوالا ناكو بني نال دقي ىأ(دترملا لزم و دف) ني ما للان ههنوك ركدأو علل
 كلذك و)اوةةئالانلعم ناكإفا اذه 1



 (لاغللنكو) ةيكلملا سس! دنعألا هيل الخالاغ اذ غر قالون نان (اتت نةئرلاكالا] رهججهرهظأ ى أ( هبيزكشب نلعأن ف
 0 عوف 'رصاذإو نولعف وهم ردك دقو هلوةب ى حن دلا ب رغأواهمدو سلات او (نونحس) مساقلا نيا لاقم ل مم ىأ (هلاقو) با نسي دترملاكهنآ(هيلا ىحوبهنامغزو) ىن هنأ دا ىأ (ابنت نميف) مساقلا نياىأ
 ريغهنا معز نم ىأ(و8و) ح رغلا نبا ىأ(غبصالافو) يفوت ىلو هللاو ىيةحتلا عمج ماةمىفق رفىلا جامحوف درا 7: هداقأدب ىب_كام ىذتقم زاكودثر لاك ن وك هناف(ارهجوأ ارس) ىن هناىلاىأ (كاذ ىلااعذ مساقلا نبا لاق) ةلعزيتديزملا
 (ةيرقلا عم)نييبنلا متاخدناماللاو موج ةالصلاهيلعانيدن ىق> ىفىلاعت لاو ث يح (ىلاعتوتلا باتكب رغكدق هنالدتر ملاك ) ئذ

 ءارتقالا ىأءاقلا سكب
 : : هلىط هلا لقن كي ومونم مزعلا ىلوأ متاخءايعم ناب نيودذلا مناخ هلوق لوأ مهضعب ناراصتم الاباتك 5 ل 0 يال ناباتئسهنا) كلانه هلا لس لاعبين ىحا عالق | ترا مراسلة عر نا داما نش ىلا ىنارصنلا نهروصتاعاو 7 0 "نا ى درت اما نايد هلاوءاسنلا ىف ىكرتسأ هللاقو كوت ةوزغىفةنيدملا ىلع كلذ د دش ىدوهلا 0 ليل اسوس ية للي داو قا عيدق هدو ىذا ناروتو اذدو ايذك نوسلو مال زار درايه | ةنايلع تغنت |نمو است اويل سن هنا ىوادقاانا ةرشيشنا(ةوساو هيلع ىسعب لك ثالث قهتلاىلع) < تعزام هيدا يعم( تقم ]قو دف ذملا ابنيالىأ(ىدعب ىنال) تاقثلاهنع دج نيد خسانىنوأدإوب 0 :ىذلا( هلوق ىف سو هياعهّللاىلص ىنلل ب ذكم هنال) هلنق ىأ(كلذو) سني /نا(لتقالاو) هلادامع 0 ل ل ا دعب لاقوأ)هيهنودرأ هتلانمقايس(ىن6 يندعب نا معزو(لاةوأ )هللا نعمهغلبيل(سانلاىلا] هلا نم(لضرأهنامعزو) ق (سانلا ىلا ل_رأ يي معراك (اينتىدو#) ى>( ىف بوهألو) ىل أولا ىوأهللانا هلوقب هيلع بذكلا هنامعزوأ)هسفنوحف | 0... ب (هللاىلءةيرقلا عم) هدسعب ىنالو نيدجنلا متاخعنا هلوق فل سو هيلعىلاعن هقالص ىن هناىعدا ىأ (ابنت) 0 ا ب كي هماك> أ ىف(دن راك هيلاححوب ب هنامسعز نم ىأ(وه) جب رغلا الثمىأ(ىدو-عذ) | 8 ميلا سال مصل 2 عزم زعل جنبا || ءاقلا نبا لاقو) ىرتحبلا ناويدح رشف ىرغللاءالعلاورأ هلاقأرك ةمجعلا ىأ(به-كالاقو)ئث 6 هلا فرمصا| نم عونمم ناو هيشيدوضواو نجوا :رمثنىهو ةنحسلا نملواعفوأ نوملءذ هيلاحونملو ىلا جوألاق 2 ا لا ا س9 وأايذك هللا ىلع ىرتقا نملة مىلا بهذ ىأ (هلاقو) رجح ني هلاقاكرفكيال هنا بني ىذلافالاو هبل عشا لوزن هيلا جون 0 ا و ا م عملا كامرا كعلا ءاقلا نبا(لال لاق (ىلاعت هبا ىلدع) | : 1

 هناو هداست ىلعهيذيل |ذهرك ذفنيدحلملالاوقأ ن ايبلهدقع | دههرامك ناهنعباو لا قاولاق « تاق

 نيد لاقو) هلفانمنيلسرملا نودنييدنلاب هريببعت نافهرك ذن هىلوأ هك رتمعن هلت قتال ام

 هناف :امقتع ناكاذام
 ناف) كلانهمذ_ةّثعم

 مهلتكىأ(كلذو) لاحم ىف هلع ذر اك الادحتكاو رثاومملا حولا ىف هك-شل (دحاجر فاكوهذ)ةغلابم فرح ربغوهيلاهب ىحوأ (لاالاز) لاما اذ || سم ىدف ىأ(هلا نعول در هياع نانا ص ىلإ هاا فرق "ندرس يدش (نونحس لم نالعا سم( نإ 5 0ع , ١

 ىلص ىنللبذكممنالز || ملامراكنادارملاوأ اهتن ارقرك نيالهنافهروسا|لّواىقةلو بلاركن أن ماده ىلع دربالوا وتعود

 متاضوهلالوسر نكلوىلاعت هلوقب ل دتس ناىلوالا (ىدعب ىننال)ت_قثلاهاوراك(هلوقملسوهيل عىلاعتدتلا ( عامل
 ىلا عت هللا ىل ءرتشم) نية مولا ةنسلأ ىلءارهتشم ناك ناونيث دنا دنبعار وه مالو نيقيلاديعيل ارئاوة«تدئامثيدحلا نالنيويغلا

 هيماجام) نآرقلا ىف فرحةحصس ىفددرتنمىأ (فرح فكن نمنوذحسنبد#لاقو)امهادجا ىأ (ةوبننلاو ةلاسزاهطعماوع

 قا, لاكشالنافدبلع ماوه ىرحتامدارملاغيالدارا,نذراعل ارق نوعجاربةماك اوددراذ|سانلا نما يثك نفر فك الالم ىلاعت للان عمرءاجامنايامزجردي ملوةرتاوتماهلك تناكن اوة عجل ءارقلا نب ةقلتخغلا فو رحا ضعب ىف فقوت نمنال



 نباىأ (لاقو) رثاك هناك _ثالفنآرقلا نم هئابهملع عم رح ىف كش نم هن هفورح نم ىرح ىف ددرث ن عر اثول خالف هلاحىل د
 ىلههنا ف ىلا امناو(لّدقلا) مهعيجىأ(ةم"الا دنع همكح ناك )اقلط مىأ (ملسو هيل عىلاعت هللا ىلص ىلا بذكن م) نونحس
 ىذرورب رهىأ نعل امشلا ق ىذمرتلاهاو رةضةنم غيصاسغ'اك ضأن اك لب (دوسامالسأ او:الصلاهيلع نكيمل لدوما ملسو هيلع ىلاعت هلا ىلص ىنلانالاهنمن ونحسبحاص ناميلس ىأ نبا دمحأ لاق و) لاحما قلة ةي لبالمألاهمتسالاب ولو بائس

 هنعىلاعتهلنأ ىذر ىلع نعلئالدلا ىف ىويبلاةياور واحلم ضب ناك لوفطلا أن ءىذمرتلاو ل متهباو رو هنعرلاعت هلا
 هناال ىنعن ةر جانا رشم ضن ناك
 ا لصاحتاوةميلسلا عابطلا

 ىفتباث هنول ضان ا
 هسديحصلا رابخالا
 ةرصلاراث" الاو
 ةرتاوتمىنمملا ىف ةفلتذم
 هقحىف لاف نذ ىنعملاف
 رقكت دوسأ ناك هنا

 همه ربغد هقصوث رح

 هس دكت وه.يفنل بحوملا

 اذا هلئاقرذ_ه.دقنكل
 هياعهقصوالهاح ناك
 اميسال ماللاوةالصلا
 الا ماوعلا نم ناك اذا

 هسصقنت هيدارأ اذا
 ةالصلا هيلع هتناهتساو
 فاتاذ_هوماللاو

 نيبفرعلا فالثخاب
 بوغممااولا ذامان'الا

 امك دو:هاوةشحلا نمي

 نواعم ضايبلا نا
 ماجعالاو برعلادنه
 (هوحن لاقو) ماورالاو
 ىلأ بالامل ثمىأ
 نامثءوبأ)  ناميلس

 رثك [دنعدو ركلا صحاب ه+ثملا ضايبلاوهو قهمأ ضيبأ نضل

 ريغ وهن نآ رقلا نماشسل نيت ذوعملا نأ نم هنعىل اعت هللا ىذ ردوعسم نبا نع لقناماماو هيف:

 كانهلهذ تلةناف « امرهشىلعادامتعاهفهعمىفامهتباتك مدعل هيفاو طل غامناو قاغتالاب عع
 اماو ان آرقامنوك ىلعهراكن اد :ععاجالار قتس ملهناهنعراوما تلق ه ةحصلارب دقن ىلع باوج
 اطلاخعوأن اك ايماعام_.فانرفكسفةرورضلابندلا نمةمولعمام_متدن آرقتراصورقتسادقفن" الا

 هناهللاباتك نماتسل ناثذوعملا لاق نميفاذ_هنونحت ني د# نعناتكلارخآ ىتاي_بونيملسلل
 ىلس ىلا بذك نم)نو:ح-نبا ىأ(لاقو) انها ظسابهيلع مالاك-لا عم بوي ناالاهقنع ب رض
 دج[ لاقو لّقلاةمالا دنعهمكح ناك ) هيءاجاما شرك.:أوأ ب ذكلل ه.بسن ىأ ( لسو هياعلاعتدتلا
 ( سو هيلعىلاعت هّنلا ىلص ىنلان الا نم) هتج رت مدقت ىذلا( نونحسبحاصناميملبس فأن با
 ريق هيف ىر زيداو.سلان ولو ل_سو هيا ءىلاعت هللا ىل ص هللا وسر ىلع ه.ذك-!( لة ةدوسأ ) هنول ناك
 قمدقتإك ادرومنوللا رهزأن اك اسءاو (دوسأ ل-وهياعىلاعت هللا لص ىننلا نكيّلذا)اضبأ هلةناهاو
 هنافص نمةف_صى هيلءيذك-اادرنا مهوب همالك نيرخاتملا ضعدلاقو لب وطلاةيالا ثيدح

 نالاد_هانتلث .مىفإك كلذ ف صقنب رع_ثاامةميمض نمذبال لبكلذك سداو لَّءلا بجوب رقك
 هتةفصريغ ل سوهيلعىلاعت هللا ىلص هلةغصت اب انال قرفالهنا تملعدقو ىبتنالوض ةمنول دوسالا
 ةبسلاباصقن ناك اهريغ هل تدثأام لك لداهْممل-ك اروصتنال هتاقصنال صقنبةرعشمالا نوك_:ال

 مث ايكلامالوأ ناك (داد_لا نام عوبأ اذه ل ثم ىأ (هوكن لاقو ) هل ىف سدل ذثنيح ضارتعالا فاه
 نالبقتام) مل -وهياعملاعت هللا ىلص (هنا) دحأ (لاقوللاق) ديع_سهمساوهمقل اًذهوا.ةفاشر اص

 ءاهوفلأوةيقوفةانثءاهدعيةراجعاملا (ترهاتب) هنكسهردرقم(ناك هناوأ)اريغ ص( ىحتلي
 ناسمات حاونبةنبدموأ ةالث مساوهو ىرخأ 3 قوفةانثمءانوةذك اسةلمهمءار وة>وةةموأ ةمومضم
 نامزلارابخأ ىف ىدوع_ىلاهرك ذاك اهولْرُت ررعلا نهموةامبب رغملابىه وقر هاتلاداج نب ركب اهنم

 مساءاتلا مكب (ةمابتب نكي ل سو هيل عىلاعتهّنلا ىلص هنا لاق(و) برغملا نهر ومعملا ةباجن اهنا دقو
 هدشوهوءافاوءانلا عّتقب مسبتلا نمةذوخاماهنا ل وةرق نبا لاؤو زاجحلا دالب نمدحن نعل زنام لكل
 لاهنم (لتق) اهئاوهريغتل كلذ .,تسمسه< رريغتاذا نهدلامهتنمريغتلا ىنءعوأ جراادوكرو رحا
 بسهنا نيعت مل ناوروك ذملا (اذ_هنال) زاجلا نمةماسبت.نكي لو ىحتلي نا ل-+ةتامهنا

 هلاق امو رج>نبالاقهؤو رعملاهتقصهيفنل لسوهيلعىلاعت هللا ىل_صىنلادوجول( ىن) وهن كلا نامئثءونأى أ (لافمادحما

 هجم ىحتلي نا لبق (تامدنا)نيملسملا مدح ىأ (لامول) ناميلس ىلأ نبا ىأ لاقت د>ىحدلادعبأو

 ناكمءارلانوكسوءاهلا حتفب وهرخ آو هلوأ ف4 مةوقهانةعوهوترهتبهخفنىفو (ترهاتب ناكهناوأ) هني تبت نا لبقىأ
 روهظوهدوجول نمضتم(ىنناذهناللّتق) زاجملا ضراوأ ة كم ىأ هلّوأ سكب (ةماهتب نكد لو)ةرامعلارخآوهليةبرغملا ىدتاب
 هّللاءا مول لة ىلاعت هلوق نهداغت سف لّوالا لوقا |نالطباماةروه كلا ةنلاو باتكللل فااخنامهالك نالوقلا مث هدوجو همرك
 ىرقلا مأر ذنتلىلاعت هلوقنمدافتس:ىفاثلا لوقلانالطباماونواقعنالفأ هل بق نمارعك.فتئيلدقف هنك اردأالو كيلع هنول نام
 نيعب رأآسأ ر ىلع ثعمالسلا وهداصلا هيلع هناتدت دقق ثنا دحتا نمامهئالظداما او عاجالاب ةكمى :رقلا مايدارملا أو افوح نمو

 ءاضيبهرعشنورشع هتيم وهسأر ىف رمدلو فويزامُمعةنيدملاب ورمُبعَدَ الث ةكعم اهاهةد



 اهليدبتل ىنأ( هلرهظملاو)ءدوجول قو ه(رقك) امهريغ ةروثاملاىأ(هعضاومو) دو هثملا ىأ (هتفص ليدبت عبر نبت هبحلاق)

 لوقلا اذهل متاكلاودسافلاد اقتعالااذ 4 ىغاىأ( هارم.ماو)ةب وتلا لوبق ىأ(هيامدسالا هيفو)ءامتنا ىأدترموأءادتباىأ( رفاك)

 لمثشم (لمجعمالكلانمىاينا ع-بارلاهحالا##و ع( لصف)# كلامسهذمىف ىأ ( ةبامئسا نود لق, بدن ززدساكلا

 لا 8 (لاك ث؛لوقلان م) قطني وأ ىأءاقلا سكب( ظفلد وأ ) لمتحم ئنعمددعت ىلع
 دلا ىلع فحصت لش و م ص جو بسسس بوو

 6 1 هلةنامدر لديهن وكلذ لع هبنظ ىت>نيماسلا هتك تلاط نو.قهمالاك رخآ نم ملهدايك هلع نكسل هجم

 ىلع) لمحل نمرك ذام 1 لَ 2 ناش سمل] ط : !نمكلذىفكثلاناءد رخو وىسمتنا يعم رجا هدحاح قال طازو<#ىأ(هل> 34 5 00 نيرسع او رملامواعمنإك ناودنالرسفكيالةكءاشن ىذلاوأ نكو) للا ىو. | تلا توعد تانشأو ىلا موالين ةرتاد ل كان
 ه1 ىلا لب ةييلاملا فار (عب تاسع لاقو ) نيدلا ىف اظلا نمل ذريسغو ةمالا

 قددرتنواهريغوأ سو ل هي رادار طيرك اهيهرشم ناك ىلا (هعس طاومو) هنولريغ وأ هفصوك ةروهشملا

 5 6 اةد-الا) ركذا عرفك !قىأ(هيذو)هنهلهجقرذعب ملنمهدصقاذا هلعل (رذاك هلرهظللاو) هحدم لكثلاىأ (هيدارم ا وهوهلكاشبامكلذرب_غوةنيدلابارخ آو ةكمالوأ ناك هنوكوةرجحلاراكن | لهش: ا ذهو رح> نبا

 هو 26 نت اعنا ) ةرامئسا نود لقي ( ف دنزلاكهمكحىأ( قس كس ذه ريغل ٠ ,رهظدالىأ ( هل رسما او)هنب ون لقت هن اىأ

 هتمالمنمىا(ةرشوأ دا نكلا راو ةمول م | هنافص قبءدو وى ضدصت لعل
 كتيمزلاس ىلع فطعءوهف نا )ةلّكلاهذ_هماسقأ نم(ع-ارلاهجولا) هددصب ندغام عاوتأ صعب رك ذل دوقعم (لدت)#

 مهوناكمو ركلا ىلعإال هنموليصغتلا لباةمةغللا قوهولاسجالا نملوعفم مسا( لمج مال اكل نم) ه.ماكن نم( قاد
 هتمالشىألاو وى دلا تبساذملا 1 انهدا رك ضوه :وهنماكت نمد رم ىلءهتلالد عض: ملام ل اوصالا ل هأ حالطصاىف وددعلا لج

 نق ) انههف رك نكم لصالا ىفلاكس لاو لكسشعل وقلا نم اظفان وةخسنىف و(لكثمل وقلانم ظفلي )قانا( وز هلوقل

 ( رظنلاددرتم)نيماقملا ىدنلاو ةروصلاوةئيملا فةلكاشملاس غارلا لاقهانعمرهظ:الاماض او هورثاظنوهامشا ىألاكشا هلام
 ةددشهىلوالا لادلا عّفب (هل-حنكمي)» ريغي سامتلا هيفامدارماق رسل لاك_كا هل ناك اذاً دل وةيفيكلاىفهمكلاوةيسنلا

 ىف لماتللددرتل < ىأ || كثي ىأ (ددرتي وأ )هيلع هل نكم نم (هريغىلعو لو ةيلعىل اعن هللا ىلص ىذا ىلع) هنممهقيأسع
 (ريتلاةريحو)نيلاعلا || تقيل الىذلا(ءرش) نمستمال#( وآءوركتلانمهتمالاس نم هيماك هدفا عا( هيدا اور ا

 لاذ ىاطنالام_هوت لهت<امهيفدر وب ىذلا ماقملا ف ىأ (انويذ)هتمالسىل مفوط هموهورل دو هيلع لا سعن هللا ىلص
 ميو نعلا دكر هيف[ احا ارظن ىأهمكحفدد رغلا ل-< أن اكممسال اودععملاةنرب (رظنلادد 5 همدعوهذصق

 اال ا و رلا لمان ل < وع ةلئاق لتعلا ضتقناو وك الق ري غق> ىفرأ 2 نمكحهيلعى رجيقهقح ىف هلأ ار | ا سكسات فاس يشأ .فشىذازالموااشل طارد ملا 0

 ! ذاق مارحت 10 ناىعي نيد, اءالوف(نيدلقلا]) دارا ادا (ةارتخا]ةدومل براعم (ةققوو) رظنو

 1 1 85 او ىهتنا عمتجا 2 8 تعدي فدلتلا 8 مويلع هلاك ثالهيف فريح دج ارد ساق ارظنلانوأ معي نيد

 خخ هنا مامن اان هل- و هلاقع» 0 مح نمن وكياىأ(ةطب نعله نمل الما) هيدهعنمأ مروعا هدأت ن ملاح

 نوط ورج م ْن وك ىأ (ةطبنع) مغداف ىحهل_صأ( نم ىحي و)امةف ز اجيالاعبلاهعا رانالعضا اولولدب

 راسا سالو نيزعاطلا نعط نماهتءاجوةومملا ماقفىلعتب اميقةدعاسملا جمال هنالرهاظ لل دب لش نم ةأيح ١

 ة-يثانملا ةضراعتملاة قالا ريكو ىأس ايقلاةحصىراظنلاهبلدّةساوراصبالاى لو أاب اور_ةعافىلاعت هلو-ق هنمو
 ةفقوو) هيفهنوكن-ظ,ىذلاهل"اموئدلا عضومىأءاطاارسكب (نيدمتلا فال_ةخا ةنظمو) نيقسيلا لوقلل
 نيدهتحلا ةلباقمىف هنالماللارسكب وهو نيتفملاوةاضقلا نمنيلماعلاءام-!ءلاةءارن بلطل ف ةوتو ىأ (نيدا_# ا ءارتتسا
 نءةءارقىفو (ىنمىع 5( ةحضاو ةحح نه لْض نملضبا يأ (ةنبن لاله نمكلبل) همالعتقب ىفاسملتلا هطيضو

 ةدحنالةلالد ىأ (ةندب نع) ىدنها نميدة ب ىأ يح



 ناصو ىأةيناثلارم كو ىلوالا ءامحا ميم هب( ىح ىو سو هيل عملا هللا ىلص ىلا ةمرح) مدق ىأ مال ديد كنب .(باغنم م مهمذ]

 ةمرح مظع نممونمو)ةباتةساريغ نمل الث ةىلءأرتساو همدقأى أ( لّدقلا ىلعرمس-)هضرعو هلوطىقهصقنت نا (هضرع) ةحاس
 هفالخوأ مذلا هيدارت نا هلوةىأ (لوقلالامثحال) هيقرطان :لا ىلع( (ةممشلاب) لثقلا عف ةدوىأ (دحتااردو) هلصأى موصعملا (مدلا

 مهتارثعماركلااوليقأو ىدع نءادازوةاقُدلا نمةعاجهاوراكتامشلايدودكلا اؤردامال_سلاو ةالصلا هيلع هلوةلىلوالاوه اذهو

 انوذمابنم هللا ىذرة- ثامن ع ىويبلاو احلا اوىذمرَتلاو ةبيشىلأنباىكورو و5 ىلاعتهتلادودحنمدجيفالا
 اطلب ل طا بام ل ل ل بش 1 تس تعا انك هابل د عصب مصعد. سعوده هم دج رس امام وامها ناك ده م عم كح دعا جم 000 ا نيملسملا نءدودحملا اوردا

 ن*) ا 0 ومأق فقوةلاوددرتلا لعن امبأ سا ةاو هوهيق ع وناف مت لم” سام

 ه-دطرعناصىأ (هضر : عى ىجو) هن ايصو همارتحاىأ( لس و هيلع ىلاعت هللا ىلص ى لاةمرسبلغ اولخف اجر سخعإ ملا

 هتياعر مزابام لك ض 1ك را اهب خامو هو مساءا ارم كيىفائااواعدكض املوالا ى *2 || نال مامالان اذ هليجس

 هيأثلةحاحالل» :وطةغللا ل هالم ا أك هي هش :واض:[ت اذلاو سن احلا ىدعنوكي وهدض موو تاقصلا نم نمريخ : وهعلا ىف مذ

 هيف: ناك شو: ىكلالو> - ماح نمناف لام >الابولو ةوبنلاماقمىلعدح أ هجهءّنا ع٠ ىأانه هبوقعلا ىف اهدنا

 ةمرح مظع نم م- 3و) ةعالاك لتحت ناو هلمتقب ,مغ اىأ( لثقلا ىلع):الايمريغ نممدق[ى أ (رمسخل) ىأن عهجامئياءاور د و

 (دس#لا) ىنعموانز و مددك ةزم-هونية>وتفمنيتلمهمءارو لادب (أردو) لتقل ىلعرس<1ض(مدلا | ىلا: هللا ىذرةربره

 تو هيلع ااا ل هارت راخ او هوه. وا 1دضت مدع لاح ه>ال هلاقأ ه٠ .ة(ةبمشلاب) لةقلاانهوه و5 دود ااوعذداهظفاو هنه

 وهاذكو مهطتسا|مد ود-هل ا اوهذداةجامّنباثيدحكهانعئدرو ثيةحوهوتابكلابدودحتا اوردا [] ىلاعت ٌنادامع نع

 ةوب-كلا نيب و رجح نيالهدادهلا ثءداحا جي رختىف مالك هيففهنيعب ظفالااذهاماودريغو ىذمرتاا ىف اًذهاعفدماه4 متدجوام

 اطامتحا فاد ا لهم هعئع رخ ”الإ وهيضخةءامهد_>أ نب ,رمالهنمرداصلا(ل وةلالامثحال) هلوقب نكميه-فنءامسفو

 نمنءومللا) ل-ج رلا(لل-:ةو)ةسنلا ضء؛ىفولوصالاوهقفلا ستك ىف ترك ذعاونأىلعةبمشلاو | ضرعلا ىج نيب علا
 هيلعملاعت هنا ىلصهناعيمعا | ثيدحلاىف دروااةرخ" الاوايت دلاق ل: أةلل تاك اهمللاىأ (تاقب وما ةيوماا|ضرعتءردلا تب و

 .ةيكل املاءاهقفلا ىنعي (اننعأ ف لتحخادقو) ى>ريغب نموملثق نه هللا ىلع نوهأ ايندلا ل اوزالاق لو | "لت قالاو اننا هيلع
 هله 0 لا 0 ار لاا وك هلا عل نورت هكر ع هنسعا لحرف ) لاك ثالاز عن ح هنربك

 |آآ 10 ( كاعد لسو ةيلعل اهنا صورك دن هيض مقدمي ر(د © لع)هالصلاب رمق (لص) |! يب وقار لات الا لو
 هلجالهمصامخ ىذلا هقح هير غنم( بلاطلا) سو هيلعىل اعت هللا ىلصدنلا لور ىلءةالصلاب هرمأ ىذلا معا ىلاعتهللاو لاوث لاو

 لهإ لئاقلا اذ_هىف ىةتساىأ(نونحسل ل قريد مدعو هروب( هياط لص نمل غدت ىلضال) (اذت أى اتخادقو)لاحتأب

 هتالصوىلاعئهّنلا ةجر هيقنل بضغلا لاحربغ فات رص( ل_توهيلعىلاعت هللا ىلص ىنلا مش نمكوه لجرف)ةيكلاملاىأ
 نانوذحس (لاق) يلع ىلصنمهلوقف ٍةماوخدل(هياءنولصا نب ذلاهكثالملا عشوا) هياع ىلصنمع بلاط نأ( هي رغهضغأ

 هتيكحو هنذامىأ(تفصوام لع)ا.ثك لئلا اذه( ناكاذ] الئ همشنمك و سبل ى() أ هعرغ (هلاقف)هنيد
 ىلعءرملا لمحت ةدحملا ناله راسل اى( سف را الالا ردت وتفشي اوتتفا لاقفد# ىننلاىلعلص)
 اعاورك دامز ال ثلاةحسن ىقو(بسال)ادب رموأب هوانىأ( رودمن ؟:لهنال) اضرب هريالام همر دص: نا هعرفىأ( تلااظلا هل

 لاقو ) هوحنو ىنثلا لع لصبضغلادنءنولوةبمهنا سانلاةداعترحدةوركفرمغنمدلهناسل قوس لص نم ىلءهللأ ىلصالإ)
 ىنأن ب ءرع نب نجرلا دمع نب مهاربا ىف اقل اول ههملاءارلا نوكو ة>وتقملا ةدحوملاب( ىقربا| قدساوبأ 30 للقتل
 هنآل) لئاقلاا ذده(لدقيال)هنايب مدقب (ج رقلا نب مبصأو) ةثام و نيم ءراو س+ ةنسقون دو ضايفلا ل 2 نيك :

 0 ست ع سس < جس دعم را مر
 امءا) ب مشوأ) هلاصةئنم ىأ( ضو هماعىلاعت هنبا
 هللا ن !لاقىلاه* هللا نافاموه-ٌةموانمّص هلوس رلاقوطنم هننك-؟المو هلم هنأو رع ةقلا هش اءنولص نذلا هكالاا

 ىأ(ال)ئنو:>س(لاف)ةرباغملا هنمرهاظاا ناف هللا ىلصال هلول ةك-ثالاأ ركذ ىلعرمصّتةا ف ذصملا ناكو ىذلا ىلع نولصي هتك المو

 ارمضم )ذة :يخ( نكي هنال) هنوبد ىلع هنضةنءىأ(بضغلا نم) تنأ(تفصوامىلع) هلئاقلاح ىأ(ناكاذا)ةلطمانه تش
 ف ةرعلا يفك هل ماعملا قة ها. !ااهركذ رم ثملاةالصلا نمد ةيجهعاذتماهيدأر الد مهرب رمغوةك الملا ن مد رغلالو ىنللالىأ ) مشل

 هال نال ١ مىجا(ع رهلا نب سبصأو): هل> ولا عمي (يقربلا ت>ب.اوبألاقو) ةلماحملا لام ةداعلاو



 رمت5نوكيال8ل ني يطا او نين ”الاال نيدو جوملا شانلاةلظفل بس مهئمذارأ ل مه ريغداراالءرهاظب ىأ(سانلاّمثاما)

 1 1 وغلةعاسمهيث 0 رييعتلاو ماركلا خباش لاو ماظعلاءاملعلاوما ركسلاهءاحصأو لو هيلع ىلاعم هنبا ىلص ىنلل

راعب وامهرباغي هناال/نونح:لوقودإلا مم ءركذ ىذلا(اذهو)ةيفرعلاتارابعلا قوةللا نمسد رقاذهو ةيئاغد
 ئىأ(هنال)امهض

 ارهاظ ةكئاللا تثىفالوانمضىأ( ٍلسوهيلع ىلاعتهللاىلص ىنلا مشىف ضغلاب) هعاس ل ىأ لاذلا سك (هرذعغ ل )نون
 2 3 24 ىذنلامشىف ب ضغلاب)هكعاسملك ارسكب (هرذعنْل)نوتحس
 همالك عمىأ(هعم نكن / و نيلاملادحالةحج مهن رقىلاحات>اف نيا اممحاىأ(هدنع مالكلا لمتحااىل) ن اشلا ىأ (هنكا و)

 ناار نمةقئاسىأ( ةمدقمالو نيعجأ مويل ءهمالسوهتلاتاومل < ةكسنالملا َمُشوُأ مل-وهيلعىلاعت هبا ىلص ىلا مثىلعلدنةنب رق)

 91 هدارمنا ىلع لد )ةيلاحم(ةنب رقلا لب «مالك اهيا ءلمح )لاح اوألاقملا
 "اال: ل 12 ال17 وا الا 2طن 1737 ل ل1 ل011 قط ل 233317 7777ه 175077 79183: - 7115:1312 . . ن3 52275 7271205813 ج1 الل

 ىلع ف>هندقو تءلغت 7 1 اووي مه-_سلجل_صقق سانلا ف راءّدم هرامسعأاب صخمع ناو نمنالةكئالملاالو ىنلاال (سانلا مشاعا)
 , 20 فَكَر هوى دا 0 ل دمه هند رق هع سدأ وبطاختلا ف رعى هلاس رس ريغ ود

 ةكئالملا ريغ 7 هلرع الاهياعىل صنم هلوةن هرداب. لا نا لاقي دو اياك هلع ن وصب نيذلا ةكئالااىلاالو سو
 ةمدقمالوىأ(لجالو) ب اح و انآت اص نالاقعن اكفهبضغنبك فل هيل عىل هناهسفنوأ
 (رخ"الا لوق) نكح ىءنورك ذىذلا(نونح-لوقو) عصا وترا +تاعاىذلا (انعو) روهظلاه.اغؤوهولعوأ

 ريدقثلاناباوصلاو || ىنلامشىف) هبهس ىأ(تضغلابمرذسعبمل)لاناك اذا هلوقىف نونحسىأ(هنال) دحاواهدارم
 ةيلاحا ةني رقلا ءذهو [|- ونحسدنعىأ(.دنع) 1 وكذللا(مالكلا لما هنا و)د> الهيف ردعال هناف( ملوميلعمللا ىلص
 وشر رد ؟الالوغ قوبل || ىدلا متل لدث) لاس ىو لاف هذ( ةني ردصعم نك لوإ) هقالاخ نس ةمهؤ امو سانلا تلا اد
 ىلا ىلع ل 2 هل) هعيرغ عز ]رام د يو د يكمل مثوأ لبسو هيلع ىلاعت هللأ ىلص

 ىأ( هلو لو 0 هماصخىةيلاسحلا( د رقلالب)ةكمالملا وأىنل ادصق هنأ رمأوةنيإ رقىأ (همالك اهيلعلمحت)
 لسا نل) ةياد نا ريس 39 نيدادحلاوةكئالملا نأ ةماعلا ل 2 كم وعمهمااك وبماص ىلا( نتابلا ةطاودإ ىلعلد“)
 رمأ ان لم نادك هاك اعد را ىلا ىلع بص هل)» أد( ح الالوقلجال) مهوحن و ةكرالملاىأ (ةالوه
 ن1 ص 5 هلرخ "الا سا كي رو ص اعد نءىدنءنءىلعوأ كيل ءىأ هيلعىلص نمل عشا ةالاو دج

 لاقامربظناذهو (هبضغ (هبتطعتضاذ ب ةلون ؟الارأ ل جالت [الا هياء لضي ناتو هلو ةلبخ تهت تلم ا
 - قل عار غب أو ىقربلا( ه-بحاصل و1) ىسعلا بسم( ىف اوموهو) مد-ةنىذلا (نونحتلوقىنعم) 0 ا لا ا سل ل

 700 ا لالا ث دل ةجحلا ةقالا ناورعىلو هىرصا او رجوي أوه ( ىذاقلا نيا -هنب ثراحماسهذو)

 وهوزع ؟الامتع انها ع ا و ا ع ا ب ننسلا باج[

 / دق فانادلع ا , ةكئاللاو ىنلا نم يات ند داومستل( لكلا ىلا هنااا لل هند حلب ةمىفةريغ) سه ذ ةمالاك رددت نوكر ا .|] ذك (9)ةنسس نيم: ىلعقي زي هرمعو نينو نيثثامةنس فوت ناىل!هبايضاق لزب لق رصمءاضق

 قيل سا لكس لاما اباوع دنا تازلا لو ك9 3 ارسل هي
 ىعم اذه)لابقّسالاو ظفلوهو حاقنو» لامذب(قد_ف بدحاسص لك لاقل-جرىل_ةقىف ى.داقلا نسحلا وبأ فقوتو) زا للقيام ارم || يب تير هاو رس مفك مذيع عورات نيضييشرأ ليسن سخةسو
 2 1 0س ب سم ع يس ص عم مجيب هي يووم صم ب م امل 1 هوو يسجل يل روم ودي ووب ١ را وص ويصل,

 اذه يلح لاف(ىغاقلانيكسم نبت راحمابهذو) مدةئام ىلع غبصأ و ىقربلا لولد ىأ( هيبحاصةلعل ىداطموهو نونح سلوق

 ىلا < م هنالةنحلا مايأدادغد ىلا نومألا هلج كلام سهذم ىلع ابي قف ثيدحلا ىفاتدث ناك بطلا لاوةنسنيع فو اهي ساعة جح
 ءاضقىلءءدهعب لكومملاهيلا تكو رصمىملا مج روذادغبب ث دف هقلطام لكو تلا ىلوناىلاا دوبكملزب لفن آرقلا نات لوقلا

 نب دواغلا نمت رقد سبل نمو نب رفا ملا نمراجتلارءاب رغلا هيلا ىواب عضومر دو معمل هأ فرع نازل حتفنو مغ



 ثودلابىمسملاوهوهتبارةوهتخأوهثنباو هنأرماروجذنءلذاغتي ىذلاوهو ل رلاقءوستعنوهون الع: فاقلا ماي (نانرق)
 ىأ(راف)ةيلاغارومالالةلماشلاةيفرعلاةغلابلادصق ىلعهمالك ل جدنا هفقوتهحو لءلو(السرما يد: ناكولو )داو لا هيدارملا لمقو
 هزمأ ني مي امريختس ىأ (ةنبلا موف ىتح):ليةثلالاكنالاب (هيلعقيدضةلاو) ةقيثولا ىأ(دويقلاب) هطدرىأ(هدش) ىساقلا

 ىأ(ن”الا قدانلا باد دارأ ل ه) هيدارا ىأ( هدصةمىلعل د:امو) هتروا دعى هناملك ىأ هظافلأةلسنع ةرداصلا هلاح نيعنو

 فهرب رعت لاا نمهناءداةتعاةداراوةغلابملا ىلع لج نكعذا( فخأهمأن وكم لسرع ىنمهف سل هنا مول ذ] نامزلا كلذ
 انئاملع صعب لات اذ فود شأهرمأ ن وكيت مال ءكاوةالصلا هيل عانيدتدعب رهظي لسرم ىننوك زوحي هنا ىلع هل نكميو ليكذتلا ماقمىف

 نيمدقتملا نمودنذبحاض لكل مومعلاهظفلرهاط نكلو) ىمداقلاىأ(لاق) رفك ةزجعملارهظأ ل ئاق هللا ةفةومنلا غدا نمنأ
 نماوناكن او لسرلاوءايدنالا ص»د ناهيفو(لاملاس_تك|نملسرلاوءايدنالانم عموم مدقتنميةناكدقونب رخاتملاو

 نايعقوةيلصأوأ ةدئاز نونلاوءاب رغلاوراجتلاو ليه_سلاءانبا هل زغب ىذلا نامل اءانعم برعم ا 0 لا
 50 ىتلاتانااهذ_هنمنامنماشلا ل_هأة-ةلباضيأوهو قدنم!اكرحش ل_ قد _:ةىنافاصلا 9 1 0
 مذوهوةلاعفو أن الف هز و هلوأ حتي ( نانرق)تاريلا ل_هأن ملودلاباحصأ هسيندي و سانلا 0
 نهودنوهتثذب وهاك همراحم ضعب وأه-ةجوز عم بناحالا لاحرلا عمج ىذلاودو ثويدلا ىنعء || تر * مالكلاةلزتتلا
 ةبراق-مىهو هلربغالىذلاوهىرهوهلا لاقو هتأرما ىلع لاح رلا لد: ىذلاوهىد دب ْزاالاقو ادهلثدم رودصزي وت

 ناطر قلاودرملانيب ومسهندب عمي نماذكو امارحاعجاقتلطمءاسنلاو لاحرلا نمو عمت نمهاوقلاو ا
 بحاصونهوكوهم راحماهانعم قو تكس وههج وز عمت نم فرعءن ىلا نابتلةلاقي : ا ع 0 3
 ايدن) قد:ةبحاص لكىأ(ناكولو)المأن اخهلناك ءاوسلاسملا عمك نم لك ناخلاىأ قدنفلا 7 م ١

 (ةندبلامهغتسو) هرمآر ظني (ى>) سحيوك ميل (هيلعىيدضتلاودو قلاب هدب رمافالسرم || 0 1 0
 ام و(هد- صقمىلعلديامو) هدارعه«_:ممهميلاهعيمك ىأ (هظافلأ ةل-جنع) هلاوامعم -ةهاس يأ 000 0

 (لا سر" ىنم- يفسد هنا مولعذ) همز قف نيدوجوملاىأ(ن ”الاقدانقل !باحصأ دارأل ه) هدارأ

 ىساسقلا (لاف) همدقتنممهريغو نيذوجولل هموعد_هةينانم(فخأهرمأن وكم ) ن”الا
 ماعوهفهي-طتقب لك ظفا نال( مومعلا»_ظةلرهاظ) نالد يعد ن”الانيدوجوملاةدارا( نكملو)

 هيفو ىهتنا ةراملا هلزنك
 نهيق سل مالكلانا

 دقو)هلوةبدرونو م-هذهب نمو نيدو جوملا نم(ني رخاتملاو نيمدقنملا نمىدنف بحاصلاكلا) 1 ماقملا ىب
 دقو(لاسملاب سك !نم)نيهجأم_مياعملا_عتهّللا لص (لل_سرلاوءايدنالا نممدسةت نه. ةنأك 00 00
 كلذك وهنمالاهكلمي وهيشالهنالدمبسك اريشك لامهلن عةبانك قدنقلا ب >اصناتملع | 0 0

 هيلعمدقيال) موصعملا(ململامدو) ىساقلا(لاق) ةماقلا لد وطىنععذاجنلا لب وطمغوةكووفأ| ' 00 8
 درتامو) للاب كلا ىلعأرجتي فيكومال_باؤةال_صلام-ميلعءايدنالاب ف يكسف (نمب رمانالا|| 1 اا 0
 ماعناة>سأىف و (هيق رظنلا ناعما نمدبال) رهاظلا مااام لب واتىأ (تالب واتلاهبلا 0 ل در

 0 5 2 1 انإللا كم 4 نمول-_صاوهمعنأو رظنلانءمألاقب ركمفتلاو ريد_كلاةلاطاو راظنلا قيقدت دارملاو ى-هعاوهو
 " ه2 3 و . 5 .٠

 هاورةل“لاهدهىت (ه«لاكىن_عءاده) اليو _ط اري_براسو دع. أ اذاىد رنطلا ق نعما 0 ع

 هانعمب ف راعلاهه دلل اراخاا وسنلاب سمتلاو ىقازل اتنثلاث ال ىدحامالا لم ءرما مد لحي المال و

 زكا ا لل_ةقوأ هدر ةنمل_عن نا لبق حابموأ لال-نالو ل -:5لاقنمانب احصأ تك نهرها وما قل ناخم كلاءاورةعادجال

 ىورو(ناعمانمدبال)تالامتحالا هيفرو هميامو ىأ(تالب واتلاهيلادزتامو) ناص> ادعت ىفز هنم 1«: وأ ق> رية ىل# ادع ةحراح
 ىرداقلامالك ىأ(همالكىنةماذه)هقحىف خجرملاهجولارهظيلهرمأ ىفىأ (هيف)ركمألاو لماتلا قاسعا ىأ(ردظنلا) ماعنأ
 ظفاحماهيدارأن اوني_بةلالا ب>اصهيدارأ ن انة لاو أى وذاوناكءايسنالا نا نم ىذامتلاهزك ذام ىفاملَتلا لاقو هاثممو هظفلال
 افسانلار ثا ف مصوو بي ؟هناللوالاك وهفاذك ل ثمهناكلذ ىعم نوكيف صئاهتثلا مظعأ نمهنالئلذ لعف ىندج ونالفنممالاو
 كلذ هياعف سانلارئاسالا ىدي لو صقن صقانلاب ل ءاكلا هيد-ثنىفو ص اذلابل هاكلا هبنالشلذلئاهل :ةيفايدنالاب كلا
 هيفلوقملاولوقلاو لئاقلاردقىلءربزعتلاودب وةعلاسج وئنيململارئاسةياذاوابلوو املاعمويفنالدب لا بدالا



 هلأ, نءلوررعلاهللان ءللاقنميق) ىفأو ريقلاد نونو هودي زىأنبان عةدحست قو( ىلاعت هللا هجر زج نيد < أنه ىكحو)

 ريس غنءالو ل ئارسأ ىا ؟نمالو كرعلاب هال( ا 00 ام ع يع ةارمسأ ى

 6 بدالا اتي هناهيفو فالاىلا ئدأناومرهاظ ىلا لاق يضاقلاو ىل ولا

 22.5522 بر

 هلهصقت دوعتاع طع ءالمأو هو هيدارا ىلعهملعلاحأ هنالرهاظ ريغ هنأ اذهل رثهن ”اكوهظفلنو دءأ نعم

 سل هظقا نار هاظااوددهد رجح نيا لاقاذلو قةالام هه هنامز ىل- هأّةداراو مومعلاةدار ات

 خبشلا(نءىحو)د:دكلارب زعتلار زعب لب ظفالا اذهذردمع رفكي الق مهمسالوءايسالا مذ ىفاحت مو
 نعل ولدت 5 ارمساىبهللا نعلو برعلا هللا ن ءللاق نمد .ةزارارممدقت دقو ىناوريقلا(دب زدأن يدعى أ)

 تا وأ هللا دعوات عم مالا هيلع نوةعس أ ليث ا ارساوم مممدحال نييعن ريغنم (مدآ ىنبهللا

 ني-هلاءلانود(مهممنيااظلاتدرأائأو) هاه كلذركنأا1لاقو مم( ءأيد :الادرب ل هناركذو)

 نمه«مالكىفام حزلاورب زعتلا ىأ(بدالاهيلعنا )ب م هنادي زىنأ نيالا ةفمهنم لسرلاوءايدنالاو
 (ةهادع هم ا ا !اداهتجار دقبإ) ماهمالا

 صوصخلاتدرأ هلوقىفقد- صا له صود صحا ىلع رقرب غنمرك ذاذا ماعلا نأ ى م52-عأت ىلع

 ىنأنب(ىفأكلذكو) هل-عاذه سدللودالا ىف مالك هيفوهدربمل هنأ نظلا ىلع ىلغاذا ىدصب لديمتو

 هرهاظداذ_هو ( رك-امرحنمهّللا نعل لاق نميذ) اضبأىتذأ ةقباسلا ل ث#سملا ىف ىتذأ 5 ىأديز
 5 لاقو) ملسو هياعىلاعت هللا لص ىننلاو هو عراشلاوههمر-ىذلاناللتقلاو رفكلا ىذني

 م( عسم ءهالكد دخ نعل نوي )دب زىلأ نبا ىذأ(و) لوقوهوهدعبام عمهمك>ىايسسو(همرح

 ىود هلاك هيدابلا نمىتأن موهو (دامإ )ما !اك عج مساواد رقم نوكي وهو معملا هانعم( رضاخ)

 هلئاة هاج ىذلاوهعبب نع ءىبملابىأ (هيءاجنم نت 0 هنوار وأ هلئاو نعلالا هلى :همال ثيدحلا ن نعلو

 هسعيدو م ليلق نهب هنمهذ خاب هنافهمحاص 7 رغم مارسهنا ليقف هيف فلنا ا ءاّذهو هل وأ ر وأالوأ

 هيقط رشةيعفاشلا ضءيكه ةمرح ىلا بهذ نمو يح ركلا ليقو خدن هنا ليقود ةكاباحت ردن

 مي رحتلا ف ىعملاو الوكامنز رك نار دخلا ةلملما مهامعاتملانوكو ى -ملاهماعن الق 2

 هبأور قف هظاقلأ ضعي ىف فال_ةخاعمأ مهرهغو زيح» حصلاىقثد :د لاو سانااىلهىدضتلا

 ردع ناكناهنا) صضعد نممه-_ذءدهللأ فز ز ربسانلا | وعدءانأوأءاخأ ناك ناو دا .ارمدأح عجيمشال

 ةنسعج(نئلاةفرعم مدعو)هتمرح ل *اعلادتع طرش هنا تملعد قوم السالا»هدهءبرقل (لهلاب

 بيداتلا ىععبدالا (ع-يجولابدالا هيلعف) مل_سوهيلع ىلاعت هللا ىلص هنعّر واملا ثيداحالا ىأ
 ىأ(هلاح .رهاظب دصش لا ذهنا كلذو) ىلةعزا هدانا و عج وملا ىف همي عيج ولاو رب زعةلاؤهو

 (هلوس رسسالو) هاحوأو ه.ك>ىذلا اوههنال( هللا بس)» هاو وهمللك نم رهظدامو هلاحر ,هاطسس

 ءاملعلاىأ 0 ]6 نمهمرح ن منعلاسمناو) سانال-غلب وهيءاحىذلاهنال مل سو هيلع ىلاعتهللا ىلك

 نم (هءاأون اونحس ىو فوغ ىلع) وهقثددحت |نممهدنغ عصاملهتم هرحباو ذأ نيذلا نيدوتحنا

 لعن : ردح نءالاواقن رايك هماع ىلص ن مىلع هللا ىلصال ل ئاقلا ل وق ىف( ةمدقتلا هلم ملا ىف) ةي ةكدااملا

 ردع واضد أكلذ له نممنوكي «نابركس مام رحم نءالدييقت نمددالو رهاظوهو 9

 لد 07 50

 نياىأ (ىناكاذكو)
 نأ دعسالو دب زىأ
 تم - رد--من وك

 لاقنم.ف) ىكحوهلوق
 ركسملا مرح نم هللا نعل
 لاقي فدع (لو
 ال) لاقهنا لاح او وأ
 هلعنا هم رحنملعأ

 دامةحاردةب بدالا

 نا ا, ناطاللا

 ىأ(ىفو)هيلعمالكلا
 ن-ه) ىفاضيأىفأو
 هس ال ك تا دس> نعل

 0 وسىأ(دابل رضاح || ى

 ىأ(نعاو) ىودبل
 (هنءاحام) نعل نويق 5و

 هل هعيب نع 2 خلا نم
 نءعلوهح 2 ةخسأ قو

 لك ثماره همأاح نم
 هنابىفأو ىأ(هنا) اد

 ىدو هخسن ف و (ناك ١

 رذعب) ناكناةرهاظ
 درع مدعو لدا
 ةرو/املاىأ (نغسلا
 يح ولابدالاه-لغق)

 3 لد 2 (كلذو

 ىذاقلا مالكم نوكي
 نبا مالك نموأ فاؤملا

 هئانقاهيج ونىفدي زىنأ
 هلئاق نال ىأ (اذهنأ)

 .ت222222 ل ل ا ل ا ري مصمم ٠

 همرحىذلاناهسيفو(سانلا نمهمرحنم نعلاسماو هلوسر ب سالو هللا بس) همالسا نم( هلاحرهاظب دصةيل) هناكلذ بدسو وأ

 ىذتعذ هاملعلا نم ساذلا ضعد وهاسا مرغا ناهفطو هل هج رب ريد ؛ ىلع س سوهو سو هيلع اعن هللا فص ىبنلاوهسانلانم

 ءايدنالا ىلعءاملعلا سي ذك7هئم مزاي هنالك لذو رفك يءاملعلارأا؟لمعي نا ىلءردسقينملاقول رهاوجلا نأ رفك :هناانبهزم

 هربا ىل صال لاق نم ىفو (ةمدقتلا هلُمَتملا قهءاحص أون ونس ىو ةو ىلع )همي رحمب بحست نم ىل ءهمرح. نمل محي ناالا هللا

 ةساقملا ةحص عنميزيبى ةرفامو ندب نكلوخلا



 لومندسانلا وة س مالك ىف قرأ اماريثك ىحندلال_دأىفوةلوصوموأةدئاز (ام) مةقثىذلا اذهرمظن وىلوأ(اذهلكمو)

 نيذهفةخن قو(ددعلااذهلثمؤلخدي هناك شالو) عرص فذق هنا عمانزلا ذلواب لافطالا ضعبل مهضعب لوق هيف لخدأ
 ىلعودد_علاة_قةيقحالةرثكل اهيدارأ هنا هلاحةن رقوهلاةمنمرهاظلا نا هيفو( ءايدنالا نمةعاسجمدادجاوهئابآ نم) نيددعلا

 قروص: بو مالا هيلعح ون لهن نممهاكاننامز ىف سانلا نالءايدنالا نم 6.. 2 ةعاجهيفل خدي الفلزننلال يمس
 اس تا تار رت را ار سا 2222 5ك الا

 نيدلانممول_عمه_ي رحتةالاونيمل للاطلاع نكي ملو مال_سالاب دوه بي رقن وكي نانهي ل_هجلاب 0 اللا
 ىلص ىذلا هلافاذه ءادحأ ل وقدعب روك دملاثيدح ا ءاحنمهنعل ناكولو:رو رضلاب هئانآ ىف ا 3

 وو ملسوهيلع هللا

 (اذهلثمو) لتةيفالاو بيغ هبيذكت ىفرهاظهظفلنال هتدرأام هلوق لةءالوا رغك كلذناككلذ || 4. ندد م

 ىقهد_دعربدتالن ب( سانلاءاهةسمالك ىف)عتيوردصيىأ(ىردام) هللا هذه ك-ىفروكذملا 0 األ .ئارسا

 داراو(ربزتخ ف اأن باي)مهتامصاختيف عقبامين(ضعبل) هتيطاخم ف(مهضعبلوقنم)هرومأ ||| لة كىلانمثحبلا
 ءىفد سس ل جر ىأ( باك ةثام نيأاب و )ةراعن_سالا ىل رطدهداد_داو هئابآ نم مدن نمرب زان فقوتااما وفلالا 5
 ىف س>غلاوأنعم نوكسف مضد (لوقلارجهنم) ماوملاءاهفسنعرد_صاسم(هوبشو) تاكلاك 7 ةهدلإ- 8 3

 5 .٠ - .٠ . عمو رشالاهدانسلاق

 همةلخ ديرب هنال اي دق هنأ
 حونك (هاينثالانمتعاج هدادجاوهئابآ نم) ددعلا ةخ:ىفوةثاسم او فاالا ىآ (نيددعلا

 : 10 7 2 2 8 قاسف ج ةفطن 7”

 ةئاىلاوفلالاوهو روك ذملا(ددعلا اذهضعب لعلو) مال_اوةالصاامويلعبوةعبوليعمساو []] نإ ا الت
عفللءانملا ةغيضد ىلا عطقنمحابصملا ىف لاه ىسهتنم عطقنم ى_همنارهاظلا (مدآ ىلا عطقذم) هناالا ادق َن وكف

 لو

 مساوهفه فن ئشلارسكلابعطقنملاوىب رطلاو لمرلاو ىداولا عطةنموف هفرطهيلا ىهتني ثدح ألا لإ يع الا لوم لحال

 همينمو هريغىلا نك ريووهيلا عطقنا نم لصتم ىنععمن|مهضعب لوقف ىسمتنا ىعممساحوةقملاو نيعأأا لاش وهن
 سلو لانادع 51 (

 هله هلل ماحاو 00

 لامتحان مرك ذال( ىقبن كالو ةئعمتام راوصلاو رهاظلا بس هامعمةحص مدع ا رام 0

 دنع عطقني ةخبنفو
 ىلا لي(مدآ ىلا )هب
 م-هارباىلاىلب حوت

 ريبختنأو نءبدادعأ

 (ىنبنيف) ءانمدتامىلعءانب امهجولافءانعم يي رصن نع لغو هانبم عسيص#تب قلعتهنا

 نييبث وز مولو فنعد عنملا اوه ر(هنع رح رلا) هلئاو ةهافس» رك ذ ىلع له141 ناوهيفءاين الاصعب ل وخد

 هتعسةمالسلا مهيلعءايدنالا صعب كمالك ىف ل_:دي هنا هآلاقيفهردعلوزبا (هنمهلثاقهلهجام
 ملء ىألوعفلل ءانبل اي(ملعولو) هرن زعتو أ هعب رقبوهموأب هلئاو سيدات ىأ (هيفيدالاةدشو) لم دعتالو

 نانهلئاقف_هىأ( لعيىلءءايدنالا نم)هب_بف لك سيف( هئابآ فنمسسدصق) لئاقلاىأ(هنازك اا[| © 1

 00 0 ل مومي 0 والا ا 20

 مه دصت لعن مامءايدنالا نمةعا لمش ناو ظغللا اذهب رفكن الهنا هركذامل_صاحو ولبا < 8 00 مالك

 هرب زعت ىف خاابي ورزعن نكل ريغ نود بطاخملا سس ةغلابملا ظفالااذهرهاظ نالرهاظهيةءركذامو 0 0 5

 ل رل) سانلا نمدحأ(لاقول ]اميه هلئاد لع ديدشتا | ىفدازبىأ (اذهوحن فلولا ىيضيدقو) راك 3 0

 ور عهمساودب بقل وءيلعلاعتهقللص ىنلادج ىمقنب فانمدبعنيامثاهيبنمأ(ىمشاهأا اي. اوت
 هبدق قط (مشاه ىنبقل نعل) ريسلا قف ل صفا هموقماعطالدو رثاا مسبيناك هنالوأ الج رهمشهل | تم :٠ نك
 ددشا ذلوهلبقىذلاكسدلفاحي رصاردابتمالو خد هيفهتمب لهأو لو هيلعملاعت هنا ىلص يذلا لوخدل 0 7 07

 دعب هصرضخت ىلءهنمةني رقالو لهج أو بى اكةرغك-لاو(مهثءنيملاظلاتدرأ لاقو) هلئاقىلع|
 1س سس سس سس سس سس سس ب

 قاللمالا
 ءانبلاب ( لعولوهيف) بيداتلاىأ(بدالاةدشو) لاقل هجنييبم,ةخ ف ىفو(هنم هلئ هله جامزيدتو رسزلا )اذه عمسجية ىأ
 حضوأ اذ هوه (لتقل) هيدتم(ملعىلع)» رك ذىذلاددعلاب(هايبنالا نمدحأ هئابآ ىفنم مسدصق هنا) ف رعوأو ىأ لوغفلل

 ىنلا ىلأ هّللادبعدج ىمق ني فا:هذبء نب مئاهى:نمىأ (ىمشادلج رادحألاقوأ) لوةملا(اذ_هوحن ىف لولا ترض :دقو)
 م-فرصولبةفلأوأب أ ةثمدوجو روصتيمل ناك اذااذهو (مهنمنيملاظل|تدرأ ل اقو مثاه يتب هللا نعل ) ل_سو هيلع مل اتتلا ىل ف



 مهلك ب رعلا نممهريغولب ىشرقلا نال ىمشاسلاد يقر هاش مملاطالا مالسالا ىلةىم ثاهفرعبالثالاو مالسلاهياعل .ةمساولا

 هللانعللاو نميقدي زجلأ نبالوقليبق ن ههنا لع ىحدل ال-جويدؤت هنا فصال مالك لصاخو مال هلا هيلع ل يعمسا لست نم

 ىلعادكو مئاهىلا نيبو سلا نممالسل و هداصإ اهيلعايدت نالءاينالان ودمممنيملاظلا تدرأ ل اقو ل. ءارسا ىني نعلوأ ب رعلا

 د>[ألاقاذارمالا ضب هىأ(لاقوأ)هباص نه رمثاهدالوأ اود ارأن االامهللامهريغو سامعااورفعج وةزجو نيساو ناطفلاو

 01١ هئانآىفا-مبقالوق ل سو هيلعىلاعت هللا لص ىلا رذنم)ى سنااىفو رعم(لجرأ)

 موتملطظ نم بطاخملانوك-؟ ةئ» رقلاترهظولةصوصلا ىوءدىهلدوثتةنب رفالو قالطالا

 مل-وهيلغىلاعت هللا لص ىنلاذ ب رذ نملج رللاقوأ) مدقت اس فانمهنالا ب الفةرم كايد اهنع ْئرد

 صيصخت ذي وفارشألاةداسلا نم (هدلووأ) !همعهتلاىضر ةمطاف نم هلدلو نمىأ (هل-سن نموأ
 فاطعنأف مهدعب نيل سنلاو نع_سحلاو نساك وهيل عىلاعتهثلا ىلض هنمهّمس رق نكدلولا

 عقو زازقاوأ دات نوار واو طز و2 ىف كلام نيالافال حن ريغواب نمفدارتملا
 ىنلاةيرذن مهنا قةحشي وملعب ودوىأ (هنمإ-ءىلع) «.:لاك_االو واولا.مدأو وخسنلا ضعن ىق
 ةيذلا هل هومشاه ىنبةل دم ىأ (نيتاثسملاف) ةئاق(ةسني رقنكتلو لسو هيلع ىلاعت هللا ىلد
 هبس نم ملسوهيلعىلاعت هللا لص ىذلا جارخأو ) سسلان مدرك ذاع (هثابآ صضعءد صيصخت ىضنقت )

 رمغةدارابهصيصختل ,ةبالمناهمالك ر هاظورح>ح نبا لاق هباطخ هيجوت نمدوكوأ «_-دذي ظفاب( مهم
 هلوبقاند_ءاوةىلابرقالا نك هاذقل مومعل لمحو هو هند رةريغ نهم سو هيلعىلاءل هنا ىلص ىذلا

 ْنِب يدع ىمومىلالتيأردقو) رب زعتلا ىف غلاس نكمل ةدا رالاثإ:ىفانبالهع_ضوب ظغالا نالاةلط م
 وهوتدشي له ةيمرسك نم خسألا صعب ىفامو دل« همنيسو ف لأوةففطلا نونلاو ملا عتتشي (سانم
 همتاشي وهمصاخم( لج رل ران ميف) ةيتحتمانثعسايملاقيوناوريقل هأن هون ونحسباحصأ نم
 هلع 6 ونكءايننألا ضعد ل وخدل(لثق ل اوهل !(كلذهيلعتت نادهن امدآ َّك 0 كءابآو(هللاكذعل)

 ام.سالمدآ ىبلي ناىلاهيلءرمتس ةنعللا نادي ربنا لا ة>الىل "ةءالو بدو هنارهاظلا لل قمالسلا
 الهئالءاند_عاوقةيضقوهللاهجر ىف :دملاملاكدعب رج نءالاقو رب د5 نيع:مريغةياغلا لو دو

 هئارآ هللا نعل لاقول لب ةمايقلا ىق مدآ ياي ناىلا هلام ال ىت بسىف احن رص سل هظفا نا نمهممدق
 : رص مدعو ءاعداام لامس ال مممءايد:الاريغهدارا ىعدا نا اضيأ ب رقاريفك_ثلا مدعناكم دال

 وبأ ىداقلالاق) ىبتن اهباغلا لو خدىفر وه ملا فال خال مدآ لواخ:يةهالاك لاق: الو هفالخ ىلع لدي
 نم.ف)ةيكتلاملاب رغملاةاملعنم(انخو شفت خا ناكدقو )ىلاعت هبا در فاوثاا ضايع( لضفلا
 دل وهسيلع يدلل ىأ(هل) دهاشل اكلذ(لاقمث)هياعه.ىعداف يا نم(ئذب هء.اعدهثدهاذل لاق

 مد_ءىضذتةيارمأو أوسىل بسنت ىأ ينم: ىأماهفتسالاة زمهفذح (ىنمت) هتداوشىف همهتا
 ءانب(نوممتيءايدنالا) تت هيلعدوه كمل( رخ الا هلل اةف)مدقتاكنانءوسةمهتلاو ىلداهش لوبق

 كماةمدعمل م-: نابىلوأت نأ ىأ(تنا ف يك-ف)ل وةلالوقماذهوتامهتلامفدنس ىأل وها
 ى>.اونأ)ءامالا( انحش ناك ) هللابنو رفك فيك وح ىداعتساى راك ماهفتسا فيكو منع

 ه-ةحابقىأ(ظفالار هاا ةعاشدل) هيوجودقتعن ىأ( هلق ىرب) هن رتتمدهن (رقعج ني هاربا
 كح >0 1 2 ا رك 1700 بر دك هل ا 1 هاش وهل كا كاب كل ؟ <

 اقش ه١ )

 هلسن) نميفىأ ةلو صوم( نموأ
 نيسلا فيفخب(هدلووأ
 ناددثد_ةوماللاو

 قوىذلا عنو

 ىلعل_--درحف رح هنأ

 نيسلا نوكسول سن
 , د وأ نيد>ءة.ءدلوو

 (هنم لعىلع) نواكسف

 ىعملا ولاق ريمْص نم لاح

 نمهنا) لهاحري_غهنا

 ىلاعت هبا ىلص ل أه رذ

 ةئيرق نكن لو سو هيلع
 نسله نيثلم لاى

 هثانآ فعسيمقلالوقلاب
 ةلشلاق ةحسن قوهلسنو

 ىذتق)ةمد_ةثملاىأ

 جارخاو) ضع نودىأ
 هيلعىلاعت هللا لص ىلا

 (ممهبسن# سو
 :ه دحوبال هنا ىءملاو

 د_صق ىلع لادة_ةدرق

 لاق فارشالا صعدنأ

 هيداعب و همم ضاخ نأ

2 - 
- 
 ترمادقو انها ات ف

 شاشئنءا ىمومىنالّت د أر دقو نب رهاطلا نيءيطلا هلآ ىلعو ىلوقي ملاثمأ اهتم حج رخ هللا ةئانيل ءةالصلاب ( 3
 فانتا ١نامزلا قر اسف أ( ناك دةو)هنعىلاعتهللا ىذر 2 الاهل نق كالذ هيلع تحث نا هنا مدآىاهللا كنعا لج رالاقنميق

 رغع+ نيا ى>ءاوبأ انخيشناكف) متت ناب لوأ تنأ ىأ(أتن|فيكف) لما لواللةذي رق فايسلا نكلالف ىصاعملا ضعبب دارأ ناو مي رصرغك اذ_يةبذكلابدارأنا(ومت«ءايبنالا]هيلعدو وملا ىأ(رخ الا لاقفزاهريذوأ ىقداهشف ىءهتناىأ ( نموت هادهاشلا ىأ(لان )لبق لان نوكي نا دعب الو ةيلاحةلج (ئنبهيلعدو ةذهاشل ل ةنميف) ةيكلالا ىأ (انخويش
 نووبتمم تاب هرهاظ نع فريم نك ؟ناك ناو هحبقل ىأ نيعو ني شب ةءانشل ةخسن ىو هننهاركل ىأ ( ظفالا رهاظ ةغاشدل هلق ىرم



 اطايشحاىأ (لثةلا نغم ةوثي) ةثامعب رأو نيسدنو ناس ةنسدلو ىمخللا(ر وهتمْنيَدءوبأ ىذاقلاناكو) ىداعملا صفا 1

 ىقىأ (ابيفىقآو)رابحنالا ف بذكلابىأ( اب م ا ا سول دنع اظفالالامت >ال)

 مضد (ةيطرق ىضاق) هدهد سما

 هتاتقوهو*عملحر ل ةقودحأس

 وسع سداسة عملا مود

 عست ةئسناضمر هش
 هئام_-_سلو نب مدعو

 رىمدعلا ةالص ذعب نددو

 - نءاري-ُع وهى 4 دلا لاق

 لغدملا باص اما

 فقونىأ(اذهن مودتي ١

 ةخسن ىفو ر ودنم نيا
 ىذاقلاددشوإاذهود:ب

 رودنمْنياىأ(د وأ
 هقيثوت ىأ (هديفصت)
 هنجنلاطأو)هديمقتو

 ىأ (دعب هقلخة ا مث
 كلذه. لعق نأ دعيه فادح

 هي دهس امس كل ىل)

 ذا) قا نم (هديلع
 نمصء.هداهمىف لخد

 ع و ”ىأ (نهوهيلعدهش

 فهد بج وبن عط
 5١ دا عةعا لن ودامت ءا

 د_قل | نمىأ(هقلطأ

 اذه ناهيفوهك رثو

 لحخدهل سد فيلحتلا

 نم دودقملال-صأىف

 صعب ةم + ىقةلث_بلا

 ىقمالكلااءاودوهشلا
 كازا علا يتلا دكت
 لاقي نآالاهللاةوبنلا
 هذ هلاركممناكهنا
 هند اا, هيلع ثدثوتلاقملا

 تدهاشو) نيك زماونو ك«ملدو هلا ضعب ناالا ةلاحلا كل: ىف

 1 ا وول وس ب 1

 ىو روهمجعمنيشوهدحوعةعاشد هموهبنظلاءوسىضتةءاممهتم عقو مهمالو مةاارهالتلا بسك

 ىددحتلا رارحتسالا ىلع لادلا نوم ىفعراضا ابهريبعتو ىلوق نابر راقتمام هو نونو ةه د ءعةعانش

 ةردقلاو ه رفكلا هله جنه مهماهتا عقودق هنال عاشبئ ءاريبك هيأ 0 نيل ىذا ايرع هولو عش اوه

 نيدجموأ ىداقلاناكو)هرمغو رحسااوبذكلابم وهاتان .ةيضاملا لال ا ةياك>هنال 5 >|نأو

 مساق مهاربا نب روصن مند نهللادبعهدج رودنمو روصُ :منيدجت نب هللا دبع همسأ(زو هذه

 وهوةئامسعلوم :رسعت الت ة 4 :سنامعش ىف ون نو هنأ وعل رأو: نيسجو نام سَدِلو ىحهحلالار وصخم نبأ

 (ظفللا لامس ال) هناك 4 ىلع مدي الف( لتقل |نء)دد رتيىأ(فق واي) بهذا يلام دحم ماما

 مهويذك ن < مهىدليال_«مهومهتانيذلا(رافكسا| نم رمان عارم نوكي :ْن اهدنعإ)ر 38 ذملا

 ةلةلاهذهىف ىأ (اهيذىتفأو)هج والاوهىفاثلا اًذهو رد نبا لاق دولاقام !ةتعبال لئاقو عقوامماذهو
 وهوهيفقو“لا نمر وه:«نياهىتذأىذلا (اذهودب جالا نب هّنلا دمعو أ ةيطرق ىذاق)ةمدقّملا

 نيسجو ناتي جازت يهمل ثقاملا ةمالعلاك ل ىلا ىيجتلا يهاربا اياد دع

 هلق هنرمداخ ىف نيكس هرمض هنأ لاسةي ن ونجم ىل>ر ل 2ةةبطرق عما دج وهو ل“ قوةئامعت رأو

 مظءدهشمىف رصعلادعب نقدو ناضمر رهش ن نيم ءس داس .5 ه5 ىذلا عضرملا فة ءاعلا هلة ةو

 ىأ(مديفصت )ان آروكدملاروص: منيا(دجوبأ ىذاقلادد دو) ل+دملا م>اصاذه جالا نبا سدأو

 نيوع :هملا نيب قرقثهاطعأ اذاهدعصاو هنديقاذادي دمار هب دع صو هن دهص لاه , د.ةااودو دقفمع ىف هلعح

 قمانل هفمالك يفوواديقتاديق نس الار رن ليئائكديةلا نمذوخامةياطدلا قدعصل !ىل.ةو

 هفلحتسا مث هند سةدمرب دع ,اهركزوحت ورد _ههنيسأا عم :ةب(هنجسلاطأو) ىواذيبلا ى ةاوح

 هنا ل ءف احين اءرمأ ىأ (هياعهيدهشام بي ذك : ىلع ) انيمي هقل> هنحسوو دية صادعب ىأ ذااب(دعب

 فدضىأ (نهو)هنمل اولا اذه رو دصن(هياع دهش نمصءبهداهش ولد دا)هيلايسنام لاقام

 رمأو هوهولاقا.دا :ةعاربغ نءةرقكلا ن هعقوامارأ اهنوكفالاوةو ماى -3 طا ة-ا|1هوهقلح ف

 تنياعىا(ان>.ثتدهاشو) هيلا سناممهن« رعب همك (هقلطأ )لقال هتاقح سا مدع 08 ؛عقاو

 ىوتوةئامعي رأو نيرمشعو عمت ةنسدأو ىحيملا ن --نب (ى.ءيعني دما ديعابأ ) :ددعرم ةاحانأو

 ىقاهئاضتمانأ) مدقناكه 6 1 ”الاىداج نمي رشعأ ثدسأ|م وب ةحيدص ؛اهسهتو ني سجن خس

 اثءاعتاذا نام ةلارتاب لاق كوقلا ىفةاف اا ةرتاهملاورتا مت خذ ىفو(رئاهأ)و هدنءهيلعىعدا(لجرب

 ةصاملا مل اذارتهو رتاهومالاكلانم طقسااو لطانلا وهواه مسك اهلا عاقب رتفا نمل اوةلاىف

 ىلا نم عونرتاستلاو مالاك ١ نمهطقبلا رسكللابو ضر_علا قد ر-كعتفل ايوهىل قو لاقامو

 ىأ (دصقم م( ا رئاو(د- هم_|الدح 0 ةيهادلاو ت>ءلااضا ؛أوهو ل هلا 0

 ريقحت كلذيد_هىقو (د_تابمق هلل او هل_ج رب  هيرمخق) هئماس ٠ رقناك (بلك ىلا) هدحوت

 ا ىتبانال مسالا مل_سوهيلعىلاسعت هلا ىلص هلهتك راسا نك مسالا اذه ىحسملا ةمصخ

 هركذ (ىسع نار دمنا (هفادمالا ضاعل اسكت

 لاقىأ(د © ههساالجاو رئاه لج ريق أهثاضق مايأ) هم: :تكملاهققت دقوةّث ا معد رأونب رشعو عست ةنسدلو ىهيتلا نيس>نياىأ

 نارتاهتي ناناطيشنامتسملاىفاغلل ظفالاو ننم» رغلا ف ىو رغلا هلق نمو ريث الا نيا لاقو هقرع ىأ ضرعل ارمهل اقءلوقلا انتو ذل

 رهمأب هللاوو هلحّر ريدي مفف) كلذ ىلعةداب زاالانه(بلك ىلاد هقمث)ل وَ اىفناحافم 1 ونالواق :.ىأ نايذاك 5و 0



 ايفل مكانش ىلاعّذلو ةهسنموىتشلئابق ن ءىأ(سانلانم) ريثك عج ى أ( هيلع دوشو كلذ لاق نوكي نا لجرلاركاف
 داسصو فاق( ىدةتو)هسحيملا ىأاه> دب ةخس: ىفو هيف هلاخدا ىلا ىأنيلارسكب (نجسلاىلا هيرءاف) نيطات نيدو” ع أ
 ئأ(هني ديب ارتسا ن تاس دعشصا ؛لهو) هلاتمةقيةحهنمرهظرل (هلاحنع) ثحبلاو صحفتلا ف غااب و ىدقتسا ىأةددشم ةلمهم

 قو طولا رفد ناوى ةيراىوقسل) دعنا ىأ(دجرامل وهو ىذزسا فش
 ع « لو( هقلطاو) فد ملا ىذ ايد اهالادارأ هنا ىلع لديام هنمرهظ» ملوي رثلا ا اها كاس طايسلابةخست

 وأ ءيعرك ذيالو) ع. | هيدش !(اصةن) هلوةل + ىف ىأ (دصقي ١ ولا) ( لصف)#
 م أ مم

 0 0 ل) هرك-:اامتأنث .:اي( ه-ملعده_ثو) هنعل_ةنىذلا( كلذلاةنوكءنار ك-:اف) ىتيايالامدماويالءركذ
 ليع ىأ( عزتي ) همالك ىأاقيقلم ا ة> وىلاعت لاوه_:م عقوأسه-يلعا ودهثلاوعمتجاةعاجىأ (سانلا نمفيفل)
 صضءبرك ذب] بذحاي و م فرست (نج لاك ىخذينا ىذاقلا(راف)ه هأ اوطاذا غل نم ضءنىلا مكضعبامضنم
 1 (هفاصوأ هنيدى( هلاحنع ل اسىآف لأ ل_ءقةددملاةلموملاداصلاو فاقلاوةيقوفلاءاتلا عّدةب( ىدقتو)
 فرضا لا دا لاو «اكير ٌظ أم 2 ىداصاب #* ماوبألاقداصق غلبأ هناك ديد_كلاٌشسسعَتلاو ث حلاوه ىدتتلا]
 1 204 داملالاب, متي نكن 10 رسب نمإ) نمادحا(بحص له) هنا( و)
 مالك !اءانثا قمذوأ هاذي نعوم ءالارذلا 0 ه. كلذ ك ناك ناف هل لخ نيد ىلع هرملا ناف

 هلاودا ضع اهلا 3 ناوصلاوه هذال ذب هرق مدع مهمالك هيلع دامو رح>نبالاق هقلطاو) هل دو ءلانع ضد و عنه هتساوأ) ||| نت طو ابدي رضهداةتعابإ) بني نمبادكت أ لاحو هلاحنم(ةبدرلا ىو ةيامدحيملاملف)

 1 2 2 ىأ(ع زن رتب هناك و < تام ىأ(ام هل او ا> مم .ةاررعم|رعاىأ (اءعر 7 ذيالو) هصقني رمى لءلدنام هل 1 ةال ولا ها. || ىأ (اكقن) ه.ىفأىذلاهمالكب(دصةيالنا)ءددصي نامماسقا نم م (سماخلاهجولا لصف)«
 "لا 5 هدلع : كاما

 0 : آل ل تغارلا هلاك انلرفكتإلاا .ههتلامىأ اذك ىلاهسفن هثعزان لاقي هن :طوىلاع زن هلوقنم ممل ولع ع

 9 11 00 هأتناكىنلا( هلاو-أ ضءبد وشب )لو هسولع ىلاعتهللا لص (قاصوأ ضب رك ذب هريغو
 هنود :(اين :دلا فهيلعهزت الا) هل عقو رمالاريظن ىأ ادهاش ابى اين ىأ ل-سو هيلعىل اعن هللا ىلص 421 8

 هسغنل ة>لاوأ)هريغهيلع ساقي آهنلم ”ءودلا <( للاب رضى رطىلع) هل صن هيلعز والامن ال

 (ه.هيشلا) قد ا رىمكلن اكدةاىلاعت هلوقلهب ىماتيل (هرع ريع ءاوأ

 ىأةميظعة>--١ىفو (ةعيض شنوا حالقما رك -اايهمشتلانا 5 مل-سو هيلعىلاعت هللا ىل_ص

 لاقرواو ل اظالرعع# 2س مت ءاخر هن ةام خدت بغار لانك هلصأو مذا مةميضقاو ةميظءةعقأو

 لاق. ص ,ةن:ىأ 06 :ة2ة_-ضاضغوأ)هتباصا ىأ (هن اان ةماظمىأام ضهالو املط فاالفىلاع“

 قب ر-ط)ىل-ءالا وزهل-“ ةمىقهيءادل ةالا ىأ(ىداثلا) قير ط( ليد س ىلع سدل )هصقناذا هنم صغ
 1 6 0 ملمع( تراس ار رس لادا ىلصى .دلافاصنال( ىيقحتلا

 هلققتا | ه5 هل ٌةمول هح و+ 068 .ةهدلا لردس دس ) ىلعورك ذب(وأ )هل عقو نم (هريغلوأ) هلعق ةوكلذنزاك

 ىلعوأ) ىرش لا نيأو ان رثلا أو ههسف 2ك قل[ دلع ىاعن هنباىل ص (عي يدار وتلا مدعو)

 نايت الاىأ ع ني“ 00 ولادق نونوةيقوفةانثك( هلوقب ريدة لاو):ت:مةهاق-تعللاو(لزفادصت

 ناعم( لوم
 ةجحلاو) ده-ثاسب

 ىل-ع هري-غلوأ هع

 هلوةقىأ (هيهيشنلا
 مال وهال صلاه_ءأع

 ؟(ةهيض هذ هأ)هلعفوأل|

 ةم-ظع ة_صرقت كك

 هتءاصاىأ )م -لان)

 ني غلا (ةضا ضغوأ)

 كأن تحمل اداضلاو

 (هتتحم) ةراقحو الأ

 دصقم ىلع ل) هيدادتهالاىأ (ىرقحتلا قير 00 ةالا ىأ( ى.اتلا قب رطىلع سدل) مال_لااوهال_هلا هيلع ها تاصح
 هس :] هردشدلا ىأ( لو 21 لا ل دس ىلعوأ) «ثانيا وأ هئانآ او نم (هريغلوأ)هثالب اىف(مفنل) ؛العاة هج ىلع ىأءاغلا.( ع- تقرتلا
 ةخم د(لزءلادصقوأم ا ااوةالصلاهيلعهيدنا] هلع ؛ةىفئيظعتلاول .-بنلا ىأ (ريقوتلامدعو) مال لاوةالضلا هيلعدي -#
 (هلوقب )لعفل اوألوةلا نم طقاسلادصقوأ ىأ طاةسالاهانعموهد دش مةلموملادب ردنردص(ريدختلاو )فاضااردصا اوأ ىضاملا
 امربه_ثلا فال هنا ل صا او تدب رع غايشد لعفوألوةنمردانب نايثالادار !انذوذكاوهو رودنلاهدامز منوكينازو#و

 لاو ثدح ىعلاى فد رو ىنمملا ف فحص" هنار دااغاا وةمجعمالاذلاوةدحولاب ىحدلا ل صأق عقو وريقوالاو مظعتلا ىذَتقي

 اقع هرسةماك«يذلافاذان القبددن لاقي ةديغلاك وهو رلاقرخ آف يأ لا دلايدي دنتلا حراشلإدنعو ىفا وللا لاقو هلوقب مالعالا يأ



 هلوقةلباةمىفاةجس عقواذ_هنالاضي) ى رمت هنا ىنذلالو ىسب" نانا راةتما هانعموهب عم_تودرهش أ هدد: لاقي ىرهوحلا
 : وعن 0 ايلاددد ثةب( فل يقَنالئاقل'لوقك)هر_هاظو هنطأ ,لعأ ىلا«: هتلاوهرخآ ىنءارب نوكي نا نيه" ةيفريقوتلا

 ءوللاىأ(ىنلاىفليقدةف)امنودب ولايات هىورووسلاةرث ايلا هلو وب رت كا كو لا لع و ىلا]

ل # هلوا قامو انا و(ءأد ا 32د 5)الوهتلا دلادبد د .(ت ؛ذكناوأ) هنزل ووعوس أمل مع
 ةيل-ةااه.دارأهنارهاطذا نح

 اوينذادتفثدنذاناوأ) هلوذاءاوهاوسالا ن مءأيش الاب سانلل ميم :روعأ دعالا لاو ىلع ريصلابمادتهالا ما موءا دنقلا ماقمىف مهب

 وفعملات:ذلاركذيالثةب وعلا امم ا عملا ةرو دى ناكام مه رفغد ةواميسالف اذ الاةمصعل مظعرط+هيعف

 ”7 ,ودلا طث ارش ةحص مدعل ةثدشملات وهف ءه.محاصبات ناوةيصعملا 14 0 مهىذلاة لب اةمىةرشلاب

 ءلواع_صلا سات. الق

 اناو ىأ(اناوأ) كلوا اب

 (س «انلاةنسلا نمللسأ)

 ىلااوم-فينانمىأ

 ممم ملستملو) هلعفأملام

 لاقأك (هلسرو هللاءايدنا
 لئات
 سانلانساأ نمدحاالو

 ملاس

 رهطملا ىذلا كاذهناولو

 اولواريصإيكتريصدقوأ )

 أطخ اًذ_هو (مزعلا
 مزمل قو دنع سا

 هسفنل ضف هنأ مهو لب

 نيذلا ءايدنالا صعب ىلع

 اوسل مهنامهةحىف لبق
 مد”اك مز لاىلوأ م

 مالسلاو هال_صلاهيلع

 0 او ىسنق ىلاعت هلو_هل

 طاق_ساىأ طاق_ىالاهان ةعمليقو عربفرتلاوريوكثنلالذو دسلا ل دس ىلع رك ل :هعوقوذاشردانرعابإأ ا

 ةهدل_تومعأم .هنار_هاظلاو رظنه هيقورب تلو وع هيف هأاىماك-# لا ىدعقم جعكهنا لي ةوهمأقم ةمرح

 ىل_ء.ةدقفءوملاق لد ةنالئاقلالوةك) ه.يقدليالاب اظهلتلاوههاع كلان عدي زو#ةمحعملاذو

 بذك د ةذ) ب ذك !!ىل سس: ىأ(تيذكناوأ) قال ردأ وسد .ةو(مل» ,وهيلعملا عت هللا ىلص ىنلا

 اذ_هو( اوينذادةث) ةئيطدنو اذ ىئمعف ةوىأ(تنذأنا ول م_عبهسفنله وس هسيكاذهو(ءايد دنالا

 مهبونذعيح صلاربغىلعهزي وجب ل ليقوأو نو موصغممال_ىلاو:ال_صلا مهيلعمهناق مهتم يدا ءوس

 مهتنيغوم مهتاسلا] نعط نمىأ( سا :لاةنسلا نم لسااناوأ) هل“ 'او نهل وجا ذ هذ مهريغل ةمسنلاب ت أمسح

 نءمز -ءلاواواريصإك )هب تيل اميع (رصدنوأ) مرش فبكت( سرر نابت“ هملساملو)

 دقو مالكاوةالصلاهياع(بويأريصك )تريصيفا( وأ) ريصلاب قرة>اناوابي رقمهنايبمدق:(لسرلا

 ىأ محلا نم هيكسر (1ك5) ودع ع جنيعلا رم 3 هاد عىلعهللا ى :رهص دقوأ )هب اءربصام نايب مد:

 | بدالا ل رتنماذ_هلك ىئهيلعانا (ترع_-صا# ردك [ىلع) مهتعوفملاو لل ايمومم عقوام عممهلم

 0 ءذلاكلذ مر<لهو لا لاءذه قر فكما مدعه رصلب همالك ليخرجح نبا لاق الام

 هسقنمدهدص؟نأو مح رحت ةلاديدثاما ارح ناك لئاضفلا هذه ل صأ ى مهك راشمناو عقرتلاهيدصق نانا

 اذ هىلءوامارح نك . ىو أ ىلهءوقوفكلذم 4عقودقو مهعابتايىلةءسنالهنأ ى :ءعهعأ الا قد رطىلع

 ١ مومنك تطخىقتاماك لاوذهوحت :م-4ل دحام ىلع م -هداهثسأ نم رباك الا ضعمأ عق ةوامله<

 أ ةيكلاملا صضء:لاقو لاح هرداهشثسالاز وال م رحئلادد دشاومت :ذادقق تدنذانا هلوة من :اهريغو

 || مالسلاو ةالصلا مويلععايننالا ق> فل ةدقفا ذك هاىرحناوأ نالف ى>وأ ىحىف لوقناكن ال اثنم
 | مالكن“ ءمهضعب م_وذو بدو ف ءايدنالاهقيضو هي صقتناامزال الذ فال طاه_ماعم رحم ىرخوأ

 حت

ذمىف سدلو مه اكس لو كال رفكيهناانهىلاعهنلادسجر تعداصللا 2101100
 1 ريفك-:لاب لولا قذاوناما:به

 دصقيالذادساف صاقةنالاوهيدشتلادصقلا نابهليلعتو ل_ادد.لاق نك سدلو احول الواح رصتال 1 , 00
 1 نب رخاتملا صعب لاورنأك الا ماكس .« دقو ىل-ةمرية> ىف ماك: ال فيك دار الد ,مالساهباق ىف نمكللذ 55 906

را ا وظنمانبهذم سدح كلذ 2 رحم قالطا لب (بولرب هكوأ )توما
 دا رااتاك ثيح 

 (ىنتلالوةكو) لاقفءار ل ا كيب عير رص ماسح مى ىلطاوارا هام :راذعو بذك اذه
 00000 يل ل 2222222223 و2
 وأ كور وهئادعانعىاأو دعل عجيمسانيعلارم ك6 ادعنعهللا نري هدقوأ) لوقلا

 لوةكو)هيلعتامحت ىأ (ترب_صاسمرث ؟ أىلع) لمت ىأ ماللا م 2 (م>و)» )هادعىلع
 وكلا _ه4ابيطلاونآوهو( ىنتملا

ثلا عئادنم هلو فور_هملاناوددلابحاصس» رالاديخلابيدالار عاش |
 اهريغوبادآىلءةل هش هةيبجعءايثأ همكحو رع

 هرعث ناويدح رثرءالضفلا ىنتعاو هرخص ىقرع-ثاالاوو هيدا ءلاوماشلابام نود امثلثو ثالث ةنس ةفوكلابدلوةنس رغر ومأن م

 ؤاؤله-ملاج رخثمهريغوس اك ىب نهريثك هعبتوهوام_ىلا ةيداب قةومنأا عد |هنال ىذت ماهل لقا هباسنا ىف ىفاعملالاو
 رعشلا بلط لا ال نالوا هناهيلعدهثأ مثالي قط هند وهبابصأ قرف رو هع اف ةيدي ثخالاب صريمأ



 داعوهحّدمو سراقب ةاودلادظءىلاراس ٌتهحةمرثك افنادج علو دلا في: لصتئاوهرعش نسح ىف ءرمدع لهأ قافو داحاو هلاقو
 لاق هنالىذتملاهلل_يقانليقوةئامثلو نيسجتو عد رآةن-ناضمرره_ثىفةينامعنلا نم ب رهلابهقي رط لّتقفدادغبملا
 ةل-جويدنتلاماقمىفئلاسرلاوةومنلاةوعدهيد ثلا ذ_هنممزلبالمناهيفو (دوىفحلاصكبب رغ « هتلاهكرادت ةمأىانأ)
 هرعشل_ةوىأعفرلاب (هوفو) دوبيلانيبعيسملاماقدك ه« الاء ضرابىماقمام هلبقو ةضرتغم ةيئاعدشلااوكرادت
 مهاد ىف اوم | لو مهمالك ىف اولابب ل ثوح حدملا ق نيطرفلا نيذزاجدملا ىأ(نيةرجعتملاراعشا نم) وك لوقك و ىأه رج زو و
 >العلاونأو هوءارلادبدشتو 166 ةلههملانيعلاو ىملا حتمي (ىرعملالوقك مالكلا ىف نيلهاسأ لا لوقلا ىف) .هدئاقعو

 زوهشاارعاشلا ىوغالا : :
 نوتق و ماغل تم ناك خد راوتلاىف:افو_بمهتجرتوهرك ذنعىن_غ هترهشوروهشملارعاشلا نيسحملا نب دج تيطلاوأ

 موزامظنلا نم هلو بدالا ىءمينوكي ءمويلاثعب ىئَنامزأىفماوقاةءالا .(دوٌعفحاصكٍشي رغ © هللاهكرادتةمأىفانأ
 تادلدع س +: ىف مزا: الام 0 ل ا الهم وأهقطلب هللاهك رادت ينءمواقلطم عاجلا
 برا نوصعلاو كيلا لاحد رثلاو لا يك دا رو رجح نالاقءاعدالا ىف ءا رغشلاة قب رط ىلءوهو هام_س اياتك هانارك ذو هلهأنيببي 2 رالا لا 6 ةعلالاو هنساملا عدءلاهز انساه نانو ول ةالاوخ و رخل اهب رغلاو
 اند [سالا ف ةزح ةئام مدعو ةفاشملا نحو ملاك عك در لاق كاوا مفرتلا د صقن من وكيف مالا ةيلع حلاص

 ل ريل 6-5 لق و و كايا ريغ وهف لك ىلع مم ا 4 9 49 ملمس وا ةنعا وطاا|

 ناك هنال اتنيدت مدللا قد اشك رانا فو هع حت تر اا لا (لوقلا ىف يفرجعتللا ياي | تاق اضاسمؤ داق تا لم رر) لولا ءؤتبإلا فيتا بل

 0 ا (لوقك) الهسسعصلا دهنهن اك هص رعوأ هني دل [ر رض هيقام لما 9 ريد ملاذا عمات ولها ..:لاقي 00 ل ع را د يس سا ع
 ىنوذتلان اميلس ن هللاد_.ءنيدجأوهو ةروهثملاةدلبلانامعتلاةرفم ة بسن (ىرعملا) ءالعلا ىنأ
 هيب رعلابلعلاةعسوءاكذلا ىف هتدترعو ةفارعو لعب نءىعأ ناك هذعهّللا اقعومو روهثارعاشل ١

 ةقدنزلاباهمتمناك لع ىلعهللال_ضأن ءهناالاَك .ناغق نهرو ثأر ثنلاو ماظنلا ىف هتحاصفو اهريغو

 مس «"««و

 0 هن قر دالولزاهترعتط يعن رشد هناي عا[ ف هيفددرتال هيد هاش نايالاه وز هنا وبدات ىقهضرم ناكو ةرعملاب :
 ةءاسف هريقو مانأ ةثالث 1 هدا 1 ماج - يم مد كم هزاس<ب 1»

 : | 0 1 5 (ريقق نم مةسدلناريغه برعش تنب هتفاو ىدوم تنك )اررغوارردهمالاك ن مشات دروأ ةلاطالا

 58 5 1 7 ناكل رومالاعيجىفرهالاذفان ث روهدلاءاقيةمعنىفىدا اهو أدنزلا طقسىف هلئديصقنءوهو
 0 0 ّى رلاقفنازمملا هنىل_ب لس سنبا هوةئامعدرأو عستةنس ىقوثوريةفريخن ءىلاتل زنأ-1ىفا ب رلا هت هلوةلريشب

 0 اناسناكناسناربل « ىرولااذهئلانيعترصدأوا 2 ىمعلانغهسمن
 0 0 1 2 - || مهوقوريةةلسو هيلع لاعت هّللاىيصانيدنل لاقي ناز والورةملا. نر ةدوبال مالسلا م.علع ءاوبنالاو
 تقسقدتإلا 1 039 هتءارحىف(دب دثتدبلااذه(رخآ ناىلع) مد_ةناك هلل_هأال « ىرخفرقفلا « هنع
 هدارعذا هللا ىنىل_ةمنوك ناه>ودممل ضر. لهنال (ري_ةحئلاوءار زالايابف ل_ادو هزيدت اذعإ)

 ارذاك اعيدنز ناك هناف « يل غو د ىلع ل_سوهللا ىله ىءوارية>لاوءار زالا ىلءلا دلاله هلوق

 هرعش فر غكلاب يب رصتلاو قل اة دا زف هوا حن دقو رفكلا حئارصب رع نم ريثك ىفىتأ دقو

 زيبكل !ىحران قمر ابخأ

 ةيسشاح ىو ىمت ١

 ئوارقلا لاق ىفاسملتلا
 تتجسس سس 2 2 ل ل ل لس ىريملاحارتقا باتك ىف

 اسرهنتمتسلقلا ل +دبامهعامساو هراعثاقوهداةّدعا ىلع نمدمةمهارما بهذملل>:ههنا نو عزب ىرد رمل اتاماقم حرشفف

 (مةفنماكيف سدا ناري غإا هسا ىف فاةخاو( بيعش تذبر)هنتأ ىأةافأوملا نم ىأ (هتفاو ىموم) باطخملاب (تنك) هلوقاهنم

 يل_صرتلاهلك اًذهبد و(هسيلع) ءاينغالاءارعالا نم(هريغلاحليضفتو مال لاو ةالصلا هيلع) ماكل ىأ( ىنلابريقحتلاو)
 مافعسلا عئرب وءايدنالا ضةذاعةيقابلارادلا نع ضارعالا وةيناقلا صارعالاو ةيندلا ضارغالل



 دل ؛ ولا عاطةثاالوأ) ءانثلا ماقم ن عىرعملا ىرعملاءالعلا ىلأر «ثىأ( هلوق)ءاي ةامحت الا و-قءارزالاادهلش *ءهو 6 "الذكو)

 لاق( لب ريجةلاش رت هتان 5 هناالال_ضقلا ىف هل موه) هيدثو همشو لي 2 ل 0 ؛ىقهغل !(لبب د لهم هنأ نم هزمخلاب (دخاناق

 ماغومتلالوسرنكلو مكلاح رنمدحأاءأد © ناكاملوقب ىلاعت هلا وةوأ هلشد“ اقدم .[نم هلوقىف هلوسرو هللا ىلءأر خ١ ىفإ سمهاثلا

 هللا ب اثك نذكةنييفنلا

 هّللاىل ص هالو سرب
 هلعح ىلا ؛ملوهيلعملاهت

 ند وهو هلا وأ دم

 ردصف)ى ماعلا ديشرلا

 املاثدمأا

 ةلمها اداصلاب , (لضفلا

 ركل نيا ىأ

 عمق م اقم ىأ(دي 22

 مالملاةدششو مارا

 !ذده نم نا

 ىقىنلاري_غهويد_كنا)

 ىاردغلارا لايك

 ىو نيا 3
 نيهجولا لمتد
 ل-_متع ىرخأ ىو
 امهد>أى أن ي-هجولا

 امهدح[)رخ الاؤ *حبقأ

 تصقلضفلا ذهن

 ديد (حودسمملا

 نعهتضفخ ىأ فاقلا

 ىدفنلا 0 عد

 (ارن عمران مع رخآالاو)

 ل 00 نعء ىأ
 مالسأ او ةالصلا ةءلع

 (دشأ) ةدارالا (هذهو د

 لوالالامة>الا نمأر 01

 لام-الاناكنا ولات

 ربذتف رهظالاوه لوالا

 (رخآالالوق هنمو 0

 لاقوهفرعأال ىلاحلالاق

 ل ربج ىح ام نيب تقفص »* هنأانارتعق ةراماذاو) رخ' الا هلوقلاقالاو رهظالوالاو ىهبتناىرعلل اودىفاسهاتلا

 ْئدد سدل نم همش نمنءذا د | ةكن اللاهيثىلازغلا لاف( كوهوابوأ لكلا لعسو +

 1 سس مس ع سم مس صم ع سم مم ممم يع مع مس سل مع

 ىرخأ ةديسصقىف رفكل اى ا ل ا :اهنبا

 اهبحدمدنزلاط ةسىف هلةدي- تا نموهو (ليديهيبأ نمد < اذأق و دهدعب حولا عاطقن|الوأ)

 ليحر ىدل_اطح نعريسلاو 031 لولحكرادن ملوحتلا سل 4 وأد ثهمسا|رولع

 فرصلا عنمزي وقى ني يةوكلا بهذمىلءهنالضاقالاردصلاقو:ر و رضال ىاثلا د فرص عمو

 ةلاسزب هتان © هناالالضقلا ىف هلثموه) مم ىف سادرع ناقو-غي » هلوقك اهدحو ةيملعلاب

 لصفلا اذ هنم) لوالاهفصن وهو (ىناثلاتدبلارد_صق) ى_ةالامردالا الرب نهةبت و ل ريح

 مالساهلن مهب ىذرب نا نمهاشاخو( ل_بو هيلعىلاعت هللا لص ىذلاب هل ضف ىف ىنلاريغ هيدْشُئَأ ديدش

 (ةلوضفلاهذهناامهدحأ نب عجول)هردص نم ف أ هنال (لمّكع زجعلاو)ةذلريغ رذكا كنانة دذؤأ

 هلثمهنا هلت لقا ذهالول لاق هناك ف هيه ثلا ةجر 3 (حودمملات صقن) ا اىأ

 دشأ:ذ4:) اذوهدصقناف ايذك ناي ناو هل ةمهنادصقنا|2- ا مرا عدسأ ارخ'الا) هجولا(و /

 نالارقك نكن .حلاسكاو لاقذرجح نان را نكاد هرقك 6

 ةلثامملا ديلا جامحالف كلذ نع ء ىنغتسا هنادارأ نافكالذ دقق صقن :حودمملاناحلاهناالا هلوقرهاظ

 تعئراماذاو) رفكلا ىق ( رخ ”الالوف) َّ ذام لثمىأ (هنمودوإار مك لي رقكلاىلابرقآ ناك

 اناعمنينجرلاد_ءعنبد» ز سد دالال ةدي_صق نموه (نب رمح حا + ني-؛تةفغ #« ةنانار
 فرصتربزغبدأ نعني دب ريهاشملا اني 3 هوا رح ذلاهارعس تنم رك قوم سلا

 ةديصق نموشو هلك دن ءهعبط عدجارت مث هلاحءادني او هيابش ناو ةذعىف نيدذحلا نب ءوبطمل| فرسصت هذ

 ا,تسالهواهظافلأه ودعل نولاوةلا 0 هدو ْن ا ىق هل

 نيعملا عمدلابكانيف غتقرذ ني رذنا نم جدال قربلا

 نيناو تارفز ىاقلو. 03 نيدحورح ردعرلا تودلو

 نيملاعلا بر هلل عسشاخ 0 هنكل ةسيهوذ كلم

 نيريج انج نيب تمم # هنانار تعفقرام اذاو

 نيقيلا حاتم عد + ل_طعمسط+لكشااذاو

 الولوارو ر<# وأبو_د هدنمو اعوؤرماه_-ضءد عوقولىورلا تاكرح فالدخا مزاب :هنالةنك اسهيفنونلاو

 ماسونيادأو راذكهوتبر ط_طصاوتك رت ىأت ةفخ هلوقو هنو رضد_>أ هنالاهكي رحت زاجكلذ

 هلع ىلاعت هللا لص هل رك ذي سلهناهيقوةم_سحى رخأةباو روهذ تفع_-طةححصم ةخدذ قو

 داهجلل تءفرتاناراماد_صقناهنااضد هيف م0 لاا ع نسل وامور

 0١ مابه تاغله فو ليرب> ىفة لني رهج وهل ريق هيف سلا 4ليثارعج ةءحضصف نيدالةرمهنو

 بلاغ وق دار دادارانأو ىالام هيقثلب دريد ةلش :دارأ نادل ل.قام تبحعلا نمو

 رصعلالهأ) ءارعُس (نمرخ" الالوقو) ه.ةمتيحع اطيح طاخوهو ىهتن انيثايب حدس

 مس مم ةييبببببمببمبببببببربب بكل س__-_اال- ل حا لاا

 رق
هو 2و ل عمساو لت ارساى لاب اكةغلوهونونلاب نيئري+ةحس ىقو

 ١ ١ علا ىهو يار عج تايارلاو لو هجلل بم تءفرو ,ءدئارامو اه

 رصنلاح اب ربي رطّضا ى عمار تقف ةذسن ىقوريثكتلل فيعض* | اوتدوصتلاىب هك قيفصت لا نمءاعلا نأ .د_ثنب تةفصو

 هفرعأال احلا لاقى فذصملا نءزئأ(ردعلا لهأن مر : "الا لوقو) مظل ثالماا ذه ىلءءارتحااذهو



 هروا#ذاه- ةأرع ؟ىلعىأىحندلا لاقةن 4 نزاحىأاهمضو ءارلار سكي (ناوٌصر باق هلأ ريك 0 1 راحت ودل نهرث)

 َن مىعءملاةصالخ نيش مهلك اذه عموى 2 اذا عتنسالا هلاسومبلا اى راوما نمراجسس ا!ىناسماثلا لاو ذاك ةفر>عمذهوهدق

 ىلاهيسسن(ى هيصلا) فرصن الو فرص (ناسح لو ةكو) ىنخيالام ىلع وأر فك نم ةءذمهسيللع عرفتي ىت ىت> ىبملا ادم

 تنال: مو لد ,د_دلا حصاالليقودد شدو فهي ملأرم 5 :ىفاسمل“ !|لاقو سوماقلا ىفاذك ددك» :الوماثلايدلب ةنيقك ة هصضرصضوم

 1ا/ وهوففو حقب وفق ومملا مك ل ناودد

 اتت تت يبي( بخيل

 هيدنل ا نيالوق هل ءءوهقا رف ىلءردقءال ث رك ىروحلا اذهىوبهن اك نيب رقما
 نانارو>ةل->نمرذ هظفح نعناودراهسقأس 1

 دودعملةذلا سخس , عاسالف < كلم هناالا تون نس> ىف هلوقو

 ىلاعت هلوقهمو كالموىر وحنا نتحلاب فصو نلاقي هنال حلا بم عةصوقةغلاملادار ماو

 هدابةص,صاةبست نيةلم ومنين ةفذم نيداصإ ىديصملا ناس>ل اكو م ريشلمالا اذه

 د كمر رغب ا واهعيفد ةوداصلادبد_كت زاهرمسكو ممملا حتقهسيف زو< لل .ةوسادنالاب

 نب اريزولا قد ةر ىديدملا نينا حلت ولاونأ ب تاكلارب زولاوه هرم ذلا ىف ماض نبا لاقةيماشلا

 ا هلو دمعملاعئادم قود ا 7 3 .هيديراغثأ هلو ةيدابعلا ةلودلا ءامظعن هراسع

 هلوقك ةقئارناعموةلياج

 دهارب سلف ايثدلا رق صعد 1 هل فص دقر ردهزب لع نملاذا

 هداعىلع( هللا ىلع دمشعملاب ف فو رعملادابعنيد ىف هلففل طرضو ماقا هنا م دقت (سلدنالاءارعشنم)

 دع نيمساقلاو هدابءنبا ىماعلاةريخذلا فلاق' مْضاق ناك نادعد ةفالخلاىل دقو باقلالا ىفءامللا

 وهفاطعو مهننب ف اطعن ورع نب ىليعمسا نب دهم نب ليعمسا نيد اولا نبا نيهرازولا ىذنبا
 6 هذح .وذم-:ءالابس قلي هئباو دضقعملاب -قايدابغناكو ص+جىل ا نه ناكو سادنآلاىلا لخادلا

 وه(نودي زنباونودب زنب ركي ىنأهرب زو ىفو) مب رغر وأو عئافو هوة ا تاذ دعب 11 بلغت
 « ءاضرلا ركب وبأر كيان اك ) نادر ىسر_فهراسعنبا عمناكو خيلبلار ءاكلاونيترازولا وذ
 ناكو قيدصلا ركباأن ود» ز نس رك ونأح ودململااويأ كرب زوناكىأ (د#©تنأوناسح ناسخو

 هلوجنماذهو ل_بوهيلعىلاعت هللا ىل_صهتلا لوسررعاش تراث ن/ناس> ىصيصملا ناسح كرعاش
 لي هنهبشملا نود بشملاناكن او هتفزاحي و تونا مام

 ىكحامناصةنهيدشألاة داعنذ « كلا, يغدص هيدشت ىف كانملظ
 احهصهئءاث ,رضاذلع هركذ نهرع رمك رت رم ااكانهحا ١ رمشلل او هيد هل سل نيهيدشمالهسج دالزكت [

 دهشامدا ارملا(اهدهاشب )اهتم مريثكياندت اى انرث ا و)مااكلا نم روك ذملا (اذهلائمأىلا)

 م>تاسبال د امدهاشلانوك امأو ىتشالا اه اثم[ق نول_هاستي سانلا نأ نهداعد| اس

 انهادارعسدلو ةيب رعلا ل هأ هلع حاطص ارمافاهلاثءلوقي نأه<_لعناك_هحاضاالوك ذياملاثملا و

 مالسلاوةالصلامهيلعءايدنالاركذ نمهيفاملاليةثهدعىأ (اهتياكحانلاةقئا عم) ايشدركذام سلف

 ءأ ارعشنم)ماكار وه: نم عضوم

 هرمغا حف )سس ادنالا

 - موو نونلا نوك-سو

 ماللا مكومطنو ولاذلا

 يسادالا راهم
 ى) رعاشةغل امم هنأ ىلع

 ديد كثب (دابعنيد#

 وأآه-تنك و ةذ_>وملا

 راك نم مسالا

 فور_عملا) سادنالا
 مارك (دمتعلاب

 هزلأب دمتعملاىأ ة هكمث املا

 نٍجلاىف ىفوتىلاعت
 نيناعو نامةئست
 ةبيعةصق هلةئامعدرأو

 نبا خيرات ىفةروك ذم
 ىأ(هربزو و)ناكلخ

 يأ) هريثموهرب زوو
 فرصا (نوديزنيركي
 ركب وبأن اك) عنميو
 ناح ناسحو# ىد رلا

 تاكىأ ع تنآو

 رك, وبأن ودي زنبركي
 ملل رعاش و ىبد_صلا

 ناسح ىديصملا ناسح

 ىنلار عاش تباثنبا
 .:هملع ىلاعت هللا ىلص .

 1002 7 20 و ا تت جا 1. اج تخل را تح كت دا 0 د نص اج م ص د ع هو سوس ا حس م ع ع ع صج هعمل جر ا ب سا

 لاكشالا ن مع ون نءولالن ك-!لاقملا اذه ىلع ف :دللا عبس حارشلا لاط أ دقو ملوهيلعىلات هللا لددجم حودمملاتن[كن'اكو
 ىذلاد الادب زىفر رقمود كلاوحالا ع.يجىف ىوقأه.هبشملاناةرز ملا: دعاقلا نم لب لائكدلا قةيوستلا هيدشّنلا نم مزل ال هناف
 ناكو ريد" :ةكلذلا أو رمةلاوأس م كاوأردءلاك نالفهج ولا. وةفينحويأ سو وأم طوق هنمو دالاك دب زنف غاب أوه

 نيفرجعتلا نههانركذ ىذلاىأ(اذسهلائمأىلا) ةعدشلات الاقما نعسانلا رذحيأ ةعل رذلابابدسدا رأىل اعتمّناهدحر ىفنصملا

 نكل رقكي سدل ر فكل لق: نا ىلعا تاو رىأ(اهتي ءاكح انا ادئسا عماهدهاشب )ان ردك [ةحسن ىقوةلئملادب دش دشن (ان 1-1 اماو)

 ةيعادور ورضلالا لو هنعةنسلالاة نامه



 (سانلا نمريثك لهاسماو) اهتاممأ شيرعتلوأ ملثم ف رعتل ىور وا جماشمأا مب فرعتل ىفا هللا لصأ شر (اسفا شم شي رعتل)
 قىيضلاقيرطاا اذه لوخدى أ [نونلانوكسو# ل داضا] عشب 16 للا راملا | .هجولو ىف) م هريغو» ءارعشلان مىأ

 موههرشلو ىلاعت هلوقهعالب و ولظملا ب رطلال.قو اكن ةدعم هل نا ىرك 3 نع مرعأن مو ىلاعت هن هلو 4 مواهريغوةكنعملا

 لا ى.كوماقلاب حداقلاو لا ةزمهاهدءبةدحوملا نوك ودل مهملانمعلار هكي(هبعلا اذد :حداف مهفافختساو ) ى عاةمايقلا

 هنممهمالكو) ليقدلا مثالا ىأ(رز ولأ ع نمهيئام ملظد» مههلعةلقو ) اففخ لما أره لقت س انئادعو ىأ ل ةثلا نيَتامهملاءاحلاو

 ة:بانهيوةلثذا ىلاعت هلوقن مسمعما شو و( يظءهللا دنعوهوانيه هنو بسحيو ملء هم سل أسم هيقمهمالاكو < ةحس قو اع

 هل ليقف هتومدن ءرباكالا ضعب عز دقو ةرمب .ك ىأ مظع هللا دنعوهو ةريغص ىأ امه مههنوخ بتو لع هر كسل سلام كها وة تراوتو

 مهةحقدر ونيذلا (ءارعشلااميسال) بنذهب ساعبال منذ كلدوذح ولد مقام منو تلق لاب ىلع د «نكي ملابنذ ىفاخأ لاق تعز 1

 ىأ اوملظ نيذلا لعيسواو ملظامدعب نماورمصتناوارمثك هللا او ركذو تا اصلا او عواو « .ءارعتلاو

 فقم اهنوديوواولابليقوواوالو فة والل قوواولاهمزاي وددشءاميسالا عم اسملتلا لاق نوبل ةني سلة
 0000 ب ب آ اذا تال لاعب دل

 مقا نم عت امافاثءاىأ|اهتشما) سان (فيرعتل) اهركذوااور كام قيال | هومر مب
 ليةاكاهلثمن مسانلار ذد.ل هللادجراه را 711: ماجتلا ف( يانا ندرس لقا كو) 3 2

 هيفعقي سانلان هرشلا فرعن1 ندو * ةيقودل ناك-ارع الال ارسا|تدرع حنو 00 ردبق

 ا ع اذه) لوخدىأ (جولو ف) هيف فصنلا نديقو

 ل# ان زون بعلاو لو ةّمااو نيد ءهمءأحو لادوءاقب 06 اقلاوالق ءاقد : هلمهدعىأ (هبعلا اذهحداف ةثالثلاف: 0

 مدل ةابدارلاوتث. .طخلاو مثالا ىأ )6 زولا نم هيةامعظعن مه هلع هلقو) رخ" الاز و ههمدانعمو 0 7

 نم(- ع هرم ةسلاهيف) بايلا ادهىقىا(هي .5)مه.اكن ىأل ها ىلع فوطعمر كلان( مهم ءالكو) ٍ 0
 (مظءهللادخعوهو) هللادنعاله(انيههنوبسح< و) مال لاو والصلا مهياعةكن ةالخلاوىل مرأاقوةح 10 هو فر ارم

 ةغلابمهونط م تاف(ءار * ةلاهس ل هته سافلاز 2 بت قالاةصق نمسا ةأوهو رداع ءاشكلا نمهنال 1 را دا

 0 رصدت ا ىلا ركل هيف :مهدشأو)ادج ع قوش 0 م 3 4 0

 رعسشلا يرست هنمو نهوةلط أ ناسحابجيرستوأ ىلاعت لامالاراوافالطا ىأ اجي رست هناسالو) دوةقرعملاسصني و
 همم حرم نميقهن أ .نيالاقاذلو طاب 2 م نع ا كلذكاميسالو ةفاكامنا

 ناسحاباحم ةرعسلح مسالو © ةفرععاكاسماك يسلق هيج هوما ق
 ساونابأ نال ه.هقصو (ىدادنالا) زومهمل- عافهنرب ( :أد نبا) سد 326 رمدتلاو ع رسثلا قو 0 نال

 ةليدشأةنيدعدلو ىلدشالا ىلدنالا ْي :اهنيد# مساقلاونأوأ نساونأو هو اًضنأ أ :اهنا هلزاقي 0 ْ 0

 هو كر 3 هاعقرو ع ثمدراوندو هيف نعط ى عقوام عقو 1 وحالام ةزاحوهْاش بنتك دق هلاك ه٠ نمولدكغ الدز5 ا هع قروف 1 0 ءط مد أموق هل 0 0000 هن ارحل تالي معلا مالا ةئاواواشنو | يرو لرب

 قناتلاو هناغل نيب عج اوهدود#رصقودر وصقملموهدمم ::و ىعملا قالطا نم هريغأ

 ع وهيوئمبذكلا ىلع_لطإ هتافرءاشلاوك ايا ليقومممالا مو هذمبذكللاو مهممالادو هعداصتقالا ليقو هناغص ف
 هيلاراشأ أك هنمن .>[بلكلال يلوقأ ارعاش نكمل: ىفاتيلاب « ةبترف ةرعاشلا اوبلكلا مههفلدئاذلوةلز داب
 نملاصخ ريع هكتار وهدااو الذ نم مهحصن ىف ىلناي انامو هله[ هيصقيتاكلاكن كل دقو هلوقب ىطاشاا

 ماقالطاوالاسر | ىأ اخ مست هنأ كلوا مصل هيف مهدشأو) ل رداع و وكول درا وو 3 ظأاسلاديالا لاح رنا
 ريغ

 ّيناهدونأن اكو ىدزالادهت اقلاوباوه يالا لاق (ىدادنالا) لو: دقوهزهوهقنونلارع 3 ؛(ٌيناهنيا) احيوم-”نوكي:

 اظذاحنأكو هيفرهفرع-ثلا لعوب دالان مرغ جا زل اوكو وقمر جا تزد ماجر
 هدنع مافاف ص + غهفاضأ ةقربب ناك اماقن د رغملا لا داعم رصم ]!هدح وثةقسالفلاسهذءانبتم ناكو مه رابخأو درعلاراعشال

 ىنتلاكب رغملا قوهو ةثامثلت و نيسو نيثنثا ةخ سل ذو يمدج وقمان لب لي قو اهو :ةثدج و لب لبق ردو: هةهملعأو دي رءفامابأ

 ناكلخ ناد هرك ذ نم رصاعتءاناكو قرشا ل



 حخردو) ىنلاب( صنلاو سدلابفاعخةسالادح ىلا اههمالأك نمريشك جرد لب ىرعملا) نا ا وبأوةخسن ىفو(ناميلئنءاو)

 امهرعش عامس مرحي هنأ ىلع هيد :هشنت ده وىذمامي ةأامه ماتم ىلءاسدرتي اموامهمااك ' نءىأ(هنعانبخأدقو) تاب( ز فكلا

 قاموين نعد هدامامهمااك قامهسد.٠ نماردحامهوكنو ؛فاشكملا ةعلاطمولب ىلرع نبا ب بدك ةعلاطممركك امهلاثمأو

 وه(ن" الانضرغو) ةلقة_مةلاسر ىنلا صقنوأ ىلا_هتهّللاد_هحوتبىناعتيا#ىف رع نباتا رفك ىف (تغلأ(5 )امهمسد
 تفاضأالو) اه ,دامذىأ ١( مسن نهتم : ناو اهلك ردم هداف ُُ وان (هتلثءاانةىذلا لصقل اذه مالكسا)

 618 قئااادهد رآىأ( ىنع تساو)اح يبق اميعىأ(اصقثءايدن :الاودك_ئالااىلا

 05275275تبتبت7”>” ”ت©”تتتتتشت7ط7ت97-523 223232039292222

 |ةقرعب 0 ل 15 اممداع متريصملةةراوّ :اه نبا رو *ىفىفاو رسل جاد دلاءامساباةك ىث ب قيتلاهيلع

 ةئاعالت و نيعم سو نيذت !ةذساصح رنم نيت عمل ءاعب 0 كو وهلمق نمفرعا 2 مدحو

 وأ( 5 ىدزالاةرفص ألن نءةيس رفا لذأآن مدلج ْئناهو نيت الث و تسوأن يعن رأو نينا ةن :كو

 رم-هااذا دل ىلا نومسني مهو هدج نام انوهن امد ءأم رق مدقتىذلا( ىرعملاناميللنبا)العلا

 فافختسالا+_>ىلا اههمزلكن مريثك جرخدق لي ) بلط طملا دبع نياانأ لنسو هيل عيىجلاعت هللا ىل< هلوقك

 مهضو ( رفكلا عرصو) ريقحتلا نعهيز وجدي فاقختسالاو هاكوهنمصيةننت ىأ(صقنلاو
 اذه قمالكلا) ند صقىأ( ضرغو) مدقتاهي 5هندبأيك ( 4 دءانيجأ د تو) مهوحنوءأيد دنالا و>ىق

 ةلثمالا(هدهناف) هلهتمئث مضار 5 (هتلثمأ, انقسىنذلا) مهوكوءأر هشال عقوا يف( لصفلا

 تساو) مهماةءصةنيامىأ (ا صقنءايدنالاو ةكثالللا ىلا تفاضأالوا.سنمض::ناواهاك )
 صام 60 هكئالو) هل هالا نم رك ذام ع-يجلب : طعقأ (ىرعملا ىددبئزجغ)اذ_هىمااكب (ىنعأ

 لاه برم اا ديالا ع قا لع رالا )“ اردزاى أ( ءارزأا هاتاق) تةاضأ هلوةىلغ فوظعم

 امهماقمو امهرادتتمىأ(ةلاسرلا مظءالو هو كلام ظءىأ فاقلاب( رقواذلا دلهل_ةاه رك ذر وهال

 مظءتلاب ىولأم_هدر وهظلةلاسرلا ماقمناىلا ةراشاو اذنه م ماظعتلابةلاسرلاو ريقولابةومنلا فصوو

 ءافطصالاو اهمارتحا اوامتهرح ىوقو رثك ىف 5 ةمجععرزغ( ل

 هزبز ءاهلعج ىأن يةمجعموةلم-وع(ةمار ك!اةوظحر رز ءالو) 0 ءاداوهتلاسرأ م_ههللار اءدخا

 هللا ند مهب مرةىأنرقلا ىف :«عةمجعملاءاظلا نوك -واهرسكو ةل+-هملاءاحلا مضي ةواظحلاو ةمرتكع

 ني--ودمملاهمشنءءارعشلادحأهبشىأ( هبشن مهمش ى> )هلا رلاب هدم :عزيمركم موك ب اوس

 (ةرعم) بيس هش( وأ) ه>دامدنعهم هراكمامم هل لصو رمأآى أ (اسفلان)ةمار كبد ىأ(ةم ارك )دل

 هش( وأ) اهتم 20 ار رار اى ةهرسم اق سانا دع بذر 52 ؛ وهيلع وشن رمأ ىأ

 وأ ساحل سميطتل ىأ ( هل بييطال)ةكثاللاوأ» ءا. دنالا صعبب ؛(لكهبرخ)ب هن قيليالاعهحود#

 هريغلوأ ه>ودما(هقصو ىف ةغل ايموول ءىأ ةمجهملاب( ءالغا) هبشاع ءلوعب ,(وأ)هعمةرواخناوةسلاحما

 نيةامهمءار وءاطو ةمجعملا اذا عتفب ؛(هرطخ هنا مظغن ؟همالاك ني_بحتب )دل يو هناهول يدير و

 (هريقوت) بجوأىأ (مزلاو) ريسفت فطعوه وهتك ةالموهن ايدناك(هردق فرشو) ةلرمااو ردقلاوهر

 نم(ى- موز هوكنو هل مسن نمهباعرو هلءاعدلاو ريق ةرايزبهتمل ص ىأ (ربو) هعم بداّمل او هميظعت ىأ

 اعش هع

 رفك هاف( ىرعملا ىدن ىزحع)
 ٠ جئالدا او عضاو 0

 تساو ئحكدلا لوف

 ىدب ىرسجع ىنعأ
 عسيج لب ط_ةفىرعملا
 ةلثمالا نم ءانرك ذام

 ةه>نم شحاف اطخ5

 هل جلا مل وسلا مِمْر
 نبي ةصرتءمةلاخ

 امواهلبتامنيفطاعتملا
 الو) هلو_ةوهو اهدعد
 ىأ(ءارزااهلئاقد_صق
 ىأ (اضغو) اراقتحا

 ا رعااك اصاقتنا

 قاس ماقامللذ م

 كل انهاميف مالكا

 ىأ(ةوبنلارس ةواخ)

 و)ام>اصالواهاد م 0

 اهلسرمالو(ةلاسرلا مظع

 كيد : (رزعالو)

 ىأ 0 هرخآ قوىازلا

 ىازلاديد ثني ( ززعالو

 (ةما ركلاةوظح) كوالا
 مسك وةلمهملاءاحا م د

 ديس اعلا نوفر

 ةمظعملا هر ئماوةمرك-لاةمسر ااىأ

 ا عاصأو زئاحلجالىأ (اهانةمار < ىف)ع ايةصالاوءايدنالان مرك ذاع(هيشنمز زءار زولاوءارمالان هنيحوذمملا نم (هبشى>)

 سديطتل) دا رملا ف كس !(لثمب 0-0 :لاو (|هممءاغتنالا ل )قش هوأةصقن هوأ ةبدصم ىأ( «رعموأ )ة-و دم نم

 0 (ءالعاوأ) هتااكموهتء>| هموهتطلاةعوهتسلا ع ىف امدعرت هللوةااولث اهلا سلجم سهيطالىأ (هلح

 ءاذا عت, (هرطخهللامظعنك) همأرعن» زتو(همالك نيدحتل ف دوى )تالاقم ف ةزواجوذالاغمىأ ةمجعمنيغب وةغلابمو

 (مربو) هميظعت ىأ (هريقون دحأ لك (مزلا هسه 1 تلا ا فاسسروا ةتلزغةئأةلماعملا اطلاوةمحعملا

 ىأاذإ 570 طأو ءهلي | اوعيطأ هلوق ة.ايانمجاوابا مك |هدايقناو هلهتعاطي



 مداوصأ اوعثرثالل + 2 رع هلوقباثيموأيح ىأ(هدئءثوصلا عفرو) لوقلاب هلاو رهدتالو ى اعتو هنا> بس هلو, (هللوقلاره+نه

 نكلابسالوابيعرك ذيمواصقنهلوةبدهةيلىذلا رئاقلا(اذهىذل) مانالاءا-اصرئاسو نيدلاولا عمىل_ماخْهلا:ذتلاو ماركملا
 (بدالا) اطايش>اىأ (لتقلاهنع) عفدىأ(ئردزا)اهقنوأابهنمموفتنا نعهفرصرامملا عزي هناصوأ ضعد رك 5 ةمالاك

مسكل) هرههشنو هسدأت هدد ىأ(هرب زعنةوقو) هلاح بسن ع.ينش ن اكم ىف ىأ ( نجس او) عيظو خب ولو عسيجوب رضد
 ةعاش

 نيةوضب (هرودنوأ )هب قطنام لثك ىأ(هلثأ) هنأدىأ( هتداع فولامو هبىطنام عمق ىذةمو) هتراكن ىأن ون نو مضت( لاش
 لزيملو)هنعر دصو (هن«ق.امىلع) ه:مادنر وهظ مدح ىأ(ةمدنوأ)ةلاَعموأة-ِلاح(همالك هن رقو) هتداعفولخم ىأ

 ع٠ ءارمالاوءاملعلا نم (نومدقتملا

 نمنوراهوهو(ديشرلا
 ىل-ع) سامعلا دافحأ

 نوذلامضن(ساوت ىنأ
 ناك لدد رةرهجق

 نبا حارا ىلو ءهدلاو
 ىلاو ىمكحل ا لباد ع

 هرصبلاب دلو نأسسارخ
 ىلا جرخ متاسمباشنو
 ىلا راص مث ةفوكلا
 فو رعم هنأ ود دادغب

 نيعسلو س# هنس فون
 ىفن :دودادغبب ةثامو
 نهو هيزينو-كارباقم
 تعنوؤ هل أوف 0 رعش طموم

 سحرا

 ضرالا دا فلم
 رظنأو
 كيلملا عنصامراث ىلا
 تاب راحنيحت نمدووع
 # كداب هزلا اهفارطأ ىلع 3

 كب رشهلس لهل ناب ©« تادهاشدمْزلا سضقىلع

 ركن [دقو)ءارعشلا نم ( هيءاج ني) حدقلل مهوملاحدملا(اذ هل ثمنوركشي)

 || ىأ(هدنعتوصلا عنرو) ضءبل ؟ضعد رهجكلوقلاب هلاو رهتالىلاءت هاوقب( هللوقلارهج نع)هآر
 ' لأ ماللبهردقل صيةنثو سل دصقريغ نمل ئاقلا ( اذ هىأ-)ةراهملا مدعو بدالا هلة نم هيفا :ءالعا
 . || لف (لتقلاهنع) عفدىألوعفلل ىنبمةزمهلبقنيثلمهااءارلارسكو لادلا مضي (ئردنا) رك ذات
 اهريسكو نيسلا حقبة دم سنا ىأ (نجحسلاو) رح زومولوأ ب رمد سيداتلا ىأ(بدالا) لتي

 ىأ (ه.قطنامع بق ىذتةمو)هتحابق ىأ( هلاقمةعذش) رادقع ىأ نيسلا حقي ( تدحتمرب زعتةوقو)
 هداتعا اوهقلأن ا ىأ( هل_كهنداعف ولامو)هيذك اا ىأ ريور لل ردةرف هلاقىذلا هظفلة_>اق ردع

 هداقتعاهو-ىلعلدت هترثك-:اليلقاردان هعوق وىأ(» رودنوأ) ىرعملاءالعلا ناك ةئمدر ودصرركستي

 هد_صقىلءةئاقلا (همالك ةني رقوأ) هلداقتعا ريغ نمل ةغواظخ هنا ىلع دنهل” ةو هن هنالامهمدعو
 ريقحلدصقريغ نمهمالك ىف (هنم م هءامىلع) هرهظ.ىذلا (همانوأ) الوأ هوغو ىفاغفخ> سال
 ]|| ءاحنم) مالك (اذهل_ةمنورك ني )ةم'الارابكو فاسلا نم(نومد_ةثملا لزب و) فافخاو
 مثالا ةميظعلارزولاةديد ثلا حئابقلاهذ_ه باكرا نمهريغو رعاشلارذ_يلف مهد_ذع هلاقو (هنأ

 نبدي ىد-هملانينوراه (دي_ثرلاركناهقو) كلذنمهللابذوعنرفكلا ىلا ترحاعر اهنا
 لّوالاد_,عنيئناهنبن حلا (ساوتىلأ ىلع) روه_كملا ةفيلخلا سام ءنب هللا + نب ر وصنم
 ل_ةآرام ا هبا نوةرصيلابدلو ةعالخلاو ةحاسصفلابر وهكملارعاشأ | ىمكسلا حابصلا نبا
 نامموأ تسلق وس + ةن_ىةئامو نيع_ست دعب ْق ونوم_ع>ةموءاقاكاب ل صتاود ا د_ةيل
 لأ هن ىم-س هنالزم-همالو واولاحّتقو نوذل ا مضب ساونو فن تصوت نا نم فرعأ هلاو>أوهعئاق وو
 اهبدي_ثرلاحدمةديصقىف (هلوةىف) ناكرحن ىأهسأر ىلع ناسون:ناستاؤذ هلتناك هنال

 تدب اذه (بي_صخ ىفكي ىمومىدعناف #. مف نوعر فرح-_سىقاب كي ناف) اّمموأ
 ند

  هلتاقفمانلا ىرباميفساونابأت يأر رامتلا ىدسالاقو
 ترك.فلاقف ىمأرت تت دبلا ف ىهواهتلقتايبايىف رىلر هع منلاقساونابأ تسلا تاق: كلذ تركن الر فغلاة كب هللا لعفام

 نسحالا لودج رمال تاك نا 00 مظعأ ٌكوةعناب تءلعدقلف 0 هرمك ىل ونذ تماظعنابراب

 ملمىفا مثىنظلايجو © اجرلاالاة ليسو يلا ىلام « مرهفاوجربووهدي ىذلا نذ
 محرباذنةىديتددراذاف « اعرضتت رمأ كبر كوعدأ

 بتبصخدارملاناحراشلا دعو ىفاسما تلا لاق تناحالاوب راو'الا ىلع مب رك تبناحلا تحرز ىاةإه-عمداصو ةمجءمداخ

 ا

 ظ
 | هطخ ابي بوتكمةمقراذاؤريص< |تعرفرادلا ىنلخداؤةعقرلا نعهتلاسف هنءاىلإ

 ظ هلوة)ديشرلاركن[ااواذه

0 

1 

8 



 اهزيهآف اك ى ءوهاضعدوجو عماعقت :ىدد ىهالفزوءرث رذر حس نم هش رص« ضرا متكلم نكنا ىأءانملاب سضتخم

 ةرابعلار هذاطظف ةمهوملانم عوتةراعتساه- مالك ىقهناالاه_ءودماةونلات ابثاهيدارأامهناةهمشالو نوكف ءانام_مةلئثسدصخ

 نيااب ىأنتسنلاو هونخالان هءدول- مفلاف نون: ةمجعملاءا|نوكسو ماللا حتسقب(» ءانخالا ن أأي هل هالاقو)كلذب هذ وذكلانه

 لل فكياهاباكإ هد( ىموماصعب )رةحتسملاىأ(ئزمت ملاثنا)ةنثذملا

 هاكحامام ونأر ق هناا هتيلون بدسف ليقورصمءالو ود .ثرال دمع سدصواطو أدل ف هلتديطقنما

 ىدو“ .ةنماد .ءهنيطعالنوعرد رهن رختفئااملاقثة" الا ردم كالمىل سلا نوع ر-5نع ىلاعت هللا

 الو أٌةديصقا ممرخ أد ئاص وهذه هند صم حئادمهيذس اون ىنالناكورصمهالوذ

 رحبام الكف ءاقذرتو رهمهذهو سعه“ تنأ

 تصل ن نهةلم-همداصوةمدعمءاخ بدصخ اونايقعلادئالقىفاه ركذةالوأك اك>تدبلا اذه ىفو

 مهيلع ىلونا!ريصملهأ ف طاخهنا ثدبلا ى :ءمور و هش مفو رعمو هو هرقل بدحلا دض انما ناك

 راعهساف لطم د نم ني-ذم :مومملا ريمأ ل -ي اعىلو دقة نوءرؤزحس نم هب ؛ك دنع ناك نارع هم لهأا, لاذ

 هدعك : مهتما عمق مهمك احةسامسأ ىدوماصعو مهماكح ىل_عمه ريتك و مهل كسل ن نوءعرؤر>س

 فكيلوهراةز_>عمىهىتا|أصعلا ل عج نم هيفا بدأءو سهدق نكل عب دي ل مهيد ثنو ةراعتسا
 ىه«فرعيمل نملوةهنممجعترامو مزعلا ىلوأنملوتركدبعلاك لذ لءج وءاقللا ديبعن مدع

 نءةرابعانه هناوري-_خئاربثك لج رسنصخدارلان امن واودوءايدالا ستك ىلعفةيلوتدبلا
 نوغرفر جن هلم هم .ةبمهدنع نيذلاةزقك- !|نم_:مؤماري_هأءادعانا هانعملاقوهفند.كرلا

 ىف مهد يك ىناي واوع:صامو :دون+ ىف ةاةدسهريسخ 0 ااداو لا نينموماريمأ شدجاهباو رحس
 ىقداز واف ه_جوالناعمم_ثهاهب طبخف هنا اًردعم نما مة ناك أموى .وءاصع كذب لاطا مثمهرون

 نول اهيدشت ولام_هدسالاو رثكل هد وخل رتوه:ةصديصخو نو:مفكلاق نمةه-غئرودتطلا

 فكلاو نيتمجءهداضوءاخن هنا لئاقلالوق ةنمسج ءأو نيثمجعفبدضخ ىورهن اوةلعلا فرح

 اضءأناهربلا مالك ىف هل-همو سجحعلا هنم ىْذَقي امءاك اذ_هو ىموماضعاذك و هد ف مساسنضالا

 3 ” اسلا نهج د- كح ىبكل لاطب الايك - هلعانر كو م-همالك انرك ذلة غالب وهامت وكلا نمناالولو

 انخالاو برعلاه, مثناماذه(انخالا نب ااب) تدبلا دشن, 1 ساو: ىنالديثرلا ىأ( هللاقو)لالملاو

 ئزهتسنأ) مالا مثلو لصالاءىداب ىأن تكل ى :لاذأر ل وأ ةشح اال ريعتسان نما اوهو نخالا نم همأ انه

 هزات نهد او( ارنا او ىلع ترمس ىو هلا دست اان ( ىدو ءاصعد

 3 :لاماةلانوص حابصلا ىلا هلاهما ري-غنمهدرطاةردابلا,هرعأ ىأ هتديصقاميفمدش:أ ىتلا ( هتليل نم
 ) ا ئسوهَنوءرذلاكلمهوةىفس انلا عيتأواص نت وا يسرك ذامد_صقيل ساونوبأ نكلو
 ساو: ى لأى عىأ(ه اع]دعو ل ذى (ذخاا عنا“ 5-0 رثانم دق دقو ةمدسق نب ” مل -ه نب تادصا ىعب

 ءاون) تو ذشلارفكن ك,/ناورغكسلا نمر ةىأ(براقوأ)رفكسا ىلا هيف بسن ىأ (هيفرقكو)

 ثالث ةنسهيبأ تومدعب ىاخةسائذلاد يشرلا نوراهنباىأ( نيمالاد- )حد مقودم-صق (ىف

 ننمالا ساون ىفأه يدشن ى أ (هاباهيدشتو) هعلخ ةصقاذك و را اولا ىف ةلدقم هتصقو هن أمونيعسو

 اهمئشاف هبشلا نادجحالا عزانت)ا ف ةواهب ه> لمد را ل اغملاعت هللاىلصىنتاان)

 نعهجاوخاب مأو) ب تبدصخ

 ىو (هتليلف رك 5
 زكدر) تلؤشعلن
 2 6 بنتغلا
 لاق ة.35 لا حمقو

 نب هللاذ_ىع هنأ ىلا

 ةخان ىفوةبشق 9 5

 ايلمهملا نيعلا مدد

 نا)ةيقوقلا نوكسو :

 ىأ (ه-للعذعأامم
 ساو ىتأ ىل-ع ركنا

 ةخس:ىفو (هيفرفكو)
 الوهخ ءاعلا ديد

 هبنست ىأهب ةخ هس قو

 نا ب رد : ىأ (براقوأ)

 ق هلوق) رفكي وأ رفكي
 نباىأ (نيمالا 1-42

 ىدهملانديشرلا نورا
 ثالث ةنسديشرلا ىقونو
 عسابف ةثامو نيع_و
 ىف ةفال#اب نيمالل

 ةحيدص ديشرلاركسع
 نيف قوتىتلا ةلبللا
 نوماملا ناكوديش رلا

 حلاص ب كك وو ركذتنيح

 مي ا لا نيا

 عمد _ثرلاةافوب نيالا

 هعم لسرأف مداخت اءاحر

 ةدربلاو ةفيلخلا متاخ

 لصو الو بيضقلاو
 داد_ب نيمالا ىلا

 نيمالا اهب ااهاةلثفد._ثرلا غ ْناَرخاهعموةقرلا نمهمأةديب زهيلعث مدق مث ةفال ا ريصق ىلا لو ودا دغبب ةعيبلا هل تزيجأ

 ارسكورهشاة ناو ينس عبرا هتفالخ تن :اكوةثامونيعستو ونام هدم لثفةرو يثمءاباض وداد هوجو 2- .جةعمو لابقالاب

 نادجالاعزانم) رعشلا يفهخن يفو (لاق ث رح لسو هيل ىلع , هللا ىلص ىذذاان) نيمالاد يأ(« اءا) اون ىفأ ىأ (ههبشو)

 اهباثت ىأ (اهمث اجت هاودمشلا



 ااطابهمضد وةقاذلا رهاظ هلوأعّتفب ىناخماو نيثحتفب هش ىفةماةدحو لا نوكسو نع دل ارمسكب هبشل ا( ناكارمشل ادن | وأ ةلخ)
 نيكلارمدكي لا ةااوردو عطقىأةلهوملالادلا ديد نو فاقلا مذيب دقوهييدث ىأهمشوهمشاذهلاقي ةريسلاوةروصلا اهومدارأو
 هللالو برد < ريغدجالابدارأ هنا عدي ناالا عيد لي وات هل سدا ع رصرفك ذهول ضفلا ىفامعئاوةس اى ةغلابملاداراو لعنلاريس
 نوب نينيمالا نيب نكلو ةنامالا ةقصرمدايداراهلعلو نزولا مقدسي ني دجحالا ىلا نيد منا نعل د عهناكو ل وهيل عىل اعت هللا ىلص
 ىللعىأ( هلوةهياعاضيأ) اعيجامهوأءا رماللا وأءاملعلا ىأ(او ركب ادقو) نيفصولاو يمال ةقفاو مهر وص هل امم ىلع هل جاسعاو ند
 ىو رخ الا ىلعةخ:ىفو ىلا لاقو هلوق هنالديلءهباوصو ىوراذكهلاوو ىفاسمللا لص و هورخ" الا ىلع ىفو ساو: ىلأ
 نمد رقءال يك ىأ (لمأ نمكيندبال ميك ) ساون أل وقنء هنابهضور ىفىل هسلا حرص د ذا ع-يكك!اوهو هيلع ةخسن

 تايد مداخا ىلعرفنلا قالطااماو هدد ار قو هبريث عوهطهر ىأ ةيئاثلا .كوىلوالا مهلا ساقب (هرقث نمهللا لوترنم) كلئاتو

 سكي لاقت ىحدلا دهب أود ركن ىذتقمىأ ملا حتفب(هء.ظعت بجو هو)هللا لو سزئأ (لوسرلا قحنالإ هيلعاوركسن المأو
 ٍفرشىلا ىأ( هيل !)هريغ سس ىأ(فاض نا)هةدنرمةعقرىأ( هتلزنةئاناو) 1 هم.ظعتىف اديغرت بج ودام ىأ ملا

 هدب نيج ميركو همس مهل 1 كت ةمتكنل للخم افشل ركاطج ىاختل دا ١ اح ذه افلا 1ع 20 ق7: فسح < 7 ٠ 1501: 32. اكلات < ١ 1620577 1:8 دقن 00177167 8302:515017167079657 هه“ ازا 775ةشتا“

 لا وهىأ(فاضإال 0

 اخ ل ات قود
 ةدوسنلا ةفاضالافالاو
 دقو هيد :اهلكاهربغو
 ىباقتلا ةغيصب هلئاقرذعي
 تراكم الق

 ضوحلا ىل-ء ةقاسألا
 رشا ار ال
 ةالصلا ه.اعهقحىف هناالا

 لع ردعنال مالسلاو

 نءى>ومالكلا اذه
 ناكو رق_دالا نبا ىلع

 ساو ىلأ ةاور نم
 ساوئويأ لعامل لاق
 هدءصو

 8 رفع نءياسنملااهيأ

 هلوق غاباح-اناهتدشنا

 | لك هبذ3-_جىأءاع زانت عاتموأد ريب قال_خالاوة_ةااىفاهووماثةهمش(ناكا شل دقكاقلخو |ةلخ
 ه_عزبام_هودهاريثك ىندعذحأ ىنثهنادجالاوامههيهمشلاٌة دش نعةرامعوهوهبلطوأ امههتهدحاو

 هناليةو مظنلاهدعاس لةنىدمحغلالوقي ناداراو نيمالاو ل-وهيلعىلاعتهللاىلصهللالوردسافلا
 نماعطق نيريدىأن يك ردك امهاه>ةناكارشلادف(ك هلوقبامهوبا شن ةدشدك ا مت هلدجوالو بيلغت
 ىدكرك امهمفطوقك اذهو معنا نءاوهدحازيمتالد_داوئدك امهقدحاو رادقىدحاو م :أدا>

 قالا لمك ابلقعلا ف يخساقسافالجر هين تنل الام سدالا وسن مهيفو ةغرفملاة قل اكو ريعملا
 همبثو رك ىلغءرقك لاهذلا ىف ناعضوامهو نيكاريثل اك امهل هج ومال لاو ةالصلا هيل ءمهلجأو
 ىل-ع ارفك نوكيالهناالا عقلا ةياغىف ناك ناووهو رح>نبالاق نيد> دهب هش ىنعكنواكسةرمسكب
 اورك.:![ساون ىنأ ىلع ىأ(اضيأ هيلعاو رك:ادقو)ةقلطلاةمباشملاد_كقناالا |:بهذمةي_ضف
 اهوأ« دئاصقرر غنم ىهىرخأ :ديصق ىف( هلوذ) هلقأم

 ةرمسالوىلول نمثل « هر_ةعنزعلاكيملا ا

 " (هرقن نمهللالوسر نم « لمأن مكنت ديال فيك) امد
 ىلا مرك اىلابو نم حرك هل ءانو هيجرتاعْكب رقيال فيك ىأديرجتلا قي رط ىلع هسقن بطاخ
 هتمأرك ذينم ىلعماللاهياعهللالوسرىأ(لوسرلا ىدنالإ)ةرابعلا ىقءاسأ هناالا نسح ىنءموهو
 (هكلزغمةئاناو)هميظع فس يغرتلا + وامىأ أهرمسك زوو لا عشقي (همياثع بجومو)

 (هري- ءاوهفاضيالو)هللالورر-هن نموهلا ف( هيل ا)هربغ( فاض: ناإاهري_ءىلع اوعقر ى'

 فاضي ناىل_وهيلعىلاعت هللا ىل- صهنلالو -ر ق> نماولا5 دةعلاىق هب ردع نبالاق سا ونونأ للءف اك

 ع هرقن نمهللالوسر نم * ىلءأ نمل: ديال ميك
 ثدبلا|اذهس دعت فرعا هت اةثد>|ىلاوهفاض:الوهياافاض:ناهللا ل وسر ى>ناكذا هعضو مريع ف نجح سه ملاك هنا ىل عقو

 تعءمساما « هنمح ودمملاوهىذلا ليبتلا نملسو هيلعىلاهتهللا لص هللا لوسر نا تدرأ اا برعلا مالاكب ل هاحالا هبيعزاملأق
 رخفمو مارتالزءمئتاعد « مئاهنيدزءمالسالافلازامو مالسالا نيد رعاشتباثنيناس>لوق

 لول عج ليلاهبلا نا ىلي هلا نءالقن الا لاق رنحتملادجأ معو ىلع 2 همأنياورقعجمممليلامب

 ةئاضاب تسلا همال بيعي سدلو مهيلاريخةلادجأ ف اضااسإ سانلا ضءب هياعدقريخ:ملادجحأ مهنمو هلوقو لوط عمدجولائكولاوهو
 هيلا فاضاواد>اورك ذهنالت دبا كي: ددال فكس اون لأ ل وةفبيعلارهظائءاوم مم ناك ثي>مه ف. رثتوهاعاو شي رعت
 لوقياضي دنت و ىك اطنالالوقاماو شدش> لكي قاعي قد رغلا ليق|لوقأةءاورىفامةج< صلختلادارااماو ىفاسماتلا لاق
 ىنمد-ةماوهر مال لاوةالصل!هيلع ىذلاب مثىلهبهدعدءاح متر فعت ظفالا ىفأدب هنافواولا قريخا لاو مدقتلا زاوج ىلعاذه نأ >
 يلدتلاال يترغلا لمبة نءاذهنا هيفذةقيتحلا



 قر (نم)اندوءانلصفامئا (ءانط_ام) بسنأوهى اهله ل ثم وةخ.:وداندروىذلا (اذ_هلاثماىفئمتاف)

 ةعابثاىأ (هناح هأءسذأن بكالاما:بهذم ماما ايم تءاح) «ةفوو هبط ىلعئنعملاو هانكلسىذلا( جما اا ذه ىلعو) ه:ءردصو هنم

 ند عمنباهنعو ةفداطو ثيالا نءىورب ظفاحماد# وبأ ىرصبلا ىح <اىأ(م رىنأ نباهءاور نمرداونلا نذل هريغو هكردان أ

 غا» ١ لجرؤف)كلامنعىأ(هنع) ةتسلاةمالا اج رخ[ةقثةعاسج و متاحوبأو
---12225222225722522225225252222222255592-2252:555 222222 2 060 

 هريغل مشاه ىنب نملئاقلا لوقك هنالك لذو ندحز اع دن اكسل عسثم عستاولو هريغلوه فاضءالودهيلا
 هنعىلاعت هللا ىذرناسح لوك اممم ن ىثلا هل يملا نمهنأدد ري هللا لوسراذم شد رقءانب نم

 ر-خفمو مارتالز ءممتاعد « مشاهل 1 نءمالسالا ىف لازامو
 ري_>املادجأ مهممو ىلع 5 همأن ياو رقعج ممم ليلاج

 ةرقنلهرغن نم لوقن«هءاحاسعاموالاناىنهبلوقأ * ىبتناهرغننماذ_هلانإك مثاهل آن هلاقف
 فرفالهنا فرءءامدقلا ن مءرت مالك جام دهمالاك سابا ىق سشاونىلأ تفرع ن «نكلاةععمسلا

 نءءامدقلا ملاك ىف وهو مداخاو مدالا نعم هنالد رغننماورةئاسئاور وك ذملاناسح لوقنيب ومنمب

 مهدنعحدمأمهدحا. مهراختناو لئابةلاوءاب ”الابرختفت برعلاو:رخاةملا ىدوةرفانأا نمهب رختغي
 نيتعنصلاى اك ىفلاله نبا لاقو # هنءاجأسافاعمسءاسا م ليقاكهنكلهوكن اوفامدصيإلو ف
 هنعهّللا ىذر نأسح لو: عسب هنأ

 م.مااوءاودالا تق رفتاذا »* موةعيش هللا لوسر موب مركأ

 رقهالا نيىل_ءلاق عر رز لا نب ل_هاهمللاةلاسر ىف فنالا ضو رلاىفىليه ىلا لاق ن(هيبنت)»
 مالكهناعقوتدبلااذ_عبىلآو ةدي_صقلاه-هساوت وبأ ل-عا1 ساوئىفأة او رزه ناكو
 تو ر هلتاةةدحأ ىلا فاضاالو هيل افاض ْنا مل_و هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوس .ر ق> ذا ن> وتس

 م .وه.اعىلاعت هللا ىل_ك هللا ل و-هرناتد رآاءاب رعلا مااكب لهاحالا هميعبام لا ةثتدبل اذه

 ةفاضا |متاليغداذ_-هسداو خلا مرك أ[ نا>لوةتعمتاماهفمحودمملااذه ىذلا ليبقلا نم
 ليقوه.ئام ةرعدقو ىهتناهيلا فاضاوادحاورك ذهنالس اون ىلأل وة فالك فد رعتال فد رشم
 ىفوهلئان ىف ىأ (اذ_ه) لثم( ىفكحلاف) هل ةمئلرتىلوالاوهرغنوذ ىورو هرخفو هنرغانم» رفد ارأ هنا
 اعهيفىت-ةيىأ(ايتقلا ب رطقإاط ودمال_دقتهانديىأ (هانط_سام)ا ذ_هلاسثءاىف ةخسن
 نيباذا ذأ نممسامضتقءايلاب رءاقلا عقب واولابى وتفلا حام_صملا لاو هاوق ةعاذشر دق ىلع هةحاتسا
 لالا ىلءواولا مسكي ىوانث هع وىوقلا باشا او هو ى-قلا نموهو هنايب هّمل اس همدسعسأو محلا
 نيكلامانءهذم ماما ايّدقتءاح) هكءلسىذلا للا ىأ (جهنملا_هىلعو) فيفختللاهح:ةزومو
 ىلأنباةياور نم) كلام هةفى باتك مسا (رداونلا ىنذ) هسهذمىف هاوتفأ ن عزاجم وه (هياحصأو سنأ
 ةّمسلاو ىراخبلاهنعىورو ةَقْدلا ظفاحملا ىرصبلا ىحا م رعىلأ ني كلا ني ديعس ركب وأو ه ( مير
 راعلل ذوب اعىأ( ريعل-جر ىف )كلام نعهباور ىأ (ه:ع) نيثئامو نب رمسعو عدرأةنسىفوت

 هللاىل_ص ىننلا ىعردقوإاذ_مبىف ريعت أ ىأةزمملا ف ذحن (ر قلاب فريعت) لج رلا (لاهنرةةاابالجر)
 صن ىأ(ضرغدق) هلاش نملا ري ىلا«تهللا هجر (كلام لاف )هجايتالدرحاب ( معلا لسوهيل ءىلاعت
 مسوس ىو اا 2للالل722د--7272722>7>2722>7>2222ل2لل7لس٠٠٠- ل 0-0-2

 ئأ(ىفريعتلاقفر فانالج ريغ
 ىأةخنىف كر قفلا
 ىردقو) هيفربعتأ

 لاق ( غلا ل وهسيلع
 طا رار-ة ىلءىكدلا

 هنا نوةةخاو شب رق
 لمال_!اوةال_صلاهيلع

 لاذهو 2 مغ ر

 اكه-هوقىف اءيعناك

 تاثب ىعر نم فره
 ىدومىعرو اتيعش
 لءةلمال- كااموأع

 هتلاوغ-غلا عر ىنلك
 ىلع ردشمل ملعأ ىلاعت

 م>رتل اهح وبةمالا ةياعر

 ماك هلوشب هلا راشأ اك

 نءلو- م ماكو عار
 وهو عا رمامالافه-ة.ع ر

 هسديعر نع لود

 هلهأىف عار ل-_جرلاو
 هتيعرنع لو سم وهو
 تدن ىف ةنءار ةأرالاو

 نع لوم ىهواهج وز
 ىقعار مدا او اهتيعر

 لوتهوهو هديس لام
 عار ل جرلاو هتيعر نع
 سلالات 2 جسم لو سموهو هنأ لام

 مارملا اذهىلءمالكلاةدايزقايسورعنبا نعىذمرتلاو دوادوبأو إموىراخبلاودجأهاورهتيعر نعلم ملكفهةيعر نع

 اهعيطق نعت دب ى_حاهرفذتو اهدارثىؤفتدازذاهدربلا يعم فةدراشةاش أر مال_لاوهال_صلاه ملغ ىسمو-«نا ك>دتو
 نبل_برملاوءا مثالا نمنوكي ناد_ىلااذ- محاصر نب رقما نيبتوكلملا ىف ىدو_ :ةافةجرد- اع ىلعاهلم>ةايةحاف

 (ضرعدق كالاملاغن) عضوم مسا هنااولا-ةثاطإ رارقب يرناو راماو اذ-هو نيجارلام> رأاب وني-لاعلاب راي مناولاقذ

 حولوأ ءارادبدشنب



 لاتمالىلاو ةالصااةيلع هنأىور ىاطنالا لاث(بدو»نأىرأ )هى اللا (هعطومريغى لو هيلعىلاعت هللا لص ىنلارك ذب

 ناكاماايعاز ىتومناكاما كلي ولدعت هنأ + 3 وم غااةاعر ف :اقد_ص 1

 ذصقيلاثاسيداثلابجوتسبالثلذ ناو ءأم لد :الا ىلع ىعارلا م ءاقالطازا وح ىلع لد أدهؤ قوفا ثكلا ىف ثددسحلاو ايعاردواد

 اذهلءلو ةصقنمهيلئاقلا :1*1
 هيلع ىدوهّنأد .ا عود

 (لاق)منغلا رمال
 ٌقسمشيالو) كلام ىأ

 اذأ ب و د ذل ىل_هال

 مهعردصام ف(اوشوع

 نا) لعءفوألوقىفاط#ت

 نانعاابا اوءىف(ا وود

 (انابقءايدنالا تاطخأدق)
 هو>و نما ادد نأ

 نوداد-كا ساةيالذا

 اط ناؤ ةك اللاب

 تالزالا تن اكامءادنالا

 تاقوأ صعءد ىف هردأن

 فالخلب رئافدىهست

 تان_->ل-: ىلوالا
 ت'ايس ىلا ةمسنلاب !:

 اذه عمىهو م-هريف
 0 هع ود ةو>6

 ربخأإك امنوبق ىةحتو
 نوف ال اين
 رثابكللةلماشاهتانمهالا

 اطخو 5ع اهريغو

 رب دقت ىلو اراروتساو

 ىقةحت فرعيالم_مبوت
 لبافوبةواهتحص طورش
 رمأ هداج ىئك ردالو

 ءايدنالا فالدغام>اص

 نه نوهوصعم مهنا
 ةءصعملا ىل_ءرارصالا

 ةعاماهوسن «نونومامو

 - ”اكلاعفاس : رعوونأ ن وكي اساكامأ رظنأل ج رازيز علا دمع نب رعلاقو)ةساقملاهذهعصتالف

 فيكمدنع عمر ملاذاثيدلا نا ىنذمالو ىد مناددنع مصر لوك اامعامب ,لثي 14

 ناىرأ) اجب رعسعلا عن هلهل .ثمتل (ةعطومرتق قسوم ءاعىلاعت هللا لدى !ار 1 دي)اضا رعت

 تندم همراص نمىأ(ب ونذلا لهالى 3 .الو) كالام(لاق) هل نءمريغرح ا

 | نا تاطادف) م-ْممرد_صا اراد (اولوةينازاشرادقك مب ونذىلع (او .ةوعاذا)

 ىدوؤردقو هنماكتلا ى ةءايالامامهالكوم_ممِد ونذلارود- تاءايدنالات سنوءأسم د:الابهسقت همشو

 مهريغلت :ا:بح مهيلا سامو رايك اهرئاغصواهر امك ب ددلا « نمو صمم هوةدر هنالل ةةلاىلا

 لاقو) ءوماقم فرعي نعرد هاله مد ونذكمهريغب وذ له ف يكفر وأ وهغموهت :مل ولو

 نواكي ابتاكىلر-ظنأ لج رل)-:ج رتتمدق”ىذلالداسعلا ىومالا ةقيلخلا (زي زعلادبعنيرع
 تنكي سناك هد ارموهيانكو ًازاحموم لامعدسالا ىرحاذ_هىلعو هنىنتث اىءعانهر ا رعمونأ

 بتناك هللاقف)ساسنلالاو ١> فرعن و ةوحصتنان ك بتكدلاي هو : رعنوكي نا طرش 2 ناوبدلا ىف

 تكلا نالاماسم هل لق وهوا مبهباحأاسا (ارثاك لو هيلعيلاعت هللا ىل_ص ىبنلاونأ ناكدق هل
 (لاقن)باتك لهأم_مالباس كام تفر 1 ؛اصو ىراصن م>ءلاو مورلا ن هاوناك لوالارصعلا ىف

 ىنلاىلأ رفكتلعجىأ(ال_م)هتلقىذلا(اذ_هتالعجإاذ_مبهءاحأىذلاس” اكللىأ (هل) رع

 0007 رعلاس ءاكلا ىف طرغ_ثدالهنا ىلع كالا دهاشو ال مل سو هيل عىلاعت هللا ىلص

 .و هيلع ىلاعتهللا ىلص ىننلاةيذاب ضد رعنهيقاكهرفك سولو لهو هي ا ءىلاع: هللا ىلهص د ىنلاىفأ

 هيلعىلاعّتهللاىل ص ىننلا أر فكو بت اكلاةيب رعب ؛ةمسا:هالذاةلاهحو ةناجمنا ل 0 0

 نءهلاثءارحزني ىد>رب رب اراك ”اللاقو ) هنباتك نه( هلز هذ سو

 قل اوهاذهو رج>نبالاقلسوهيل ءىلاع هللا ىلص هيونأ مالا ىلا را ثاكلذىفوةلاةملا هذه لاثما

 هيانم" اف هلامهام-أ ىلا ءتهننا ن أه 3نوطن اوم د 1و اظافحلا نمدحاو ري-غفد ص ثدد> ىق لد

 ىقساعاسجالاون آر ةلاهدرب ةيحفنبا لو ةفل_ىوهيا «ىل اعتهللا ىل_ص هلةماركو امهل ةيصوصخ

 نوكو عاسجاالو نآرتهدرنالفةي_ صوص #اوهمارك-لاة عج ىلعال_ةءواعرش نكمكلذنال ل

 ل5 ىقنيفقو" "1| صعد لوةنس>ًااموةماركلاو ةيصو هل اريغ ىف هل توملاد_هد عقشيالهءناميالا

 ىناريطلا يدم ل_فوهيلعملاءت هلا لد هذ و ؛دقكلذناف صن. اهه وذ دن ردا ردح ملا

 امافرانلا ىف لاق ىلأ نبأ هللا لو سراب لج رلاقإ_-تمثي د حو ىمتناثاو مالا ءايدالااوذوتال

 ايآدعدييبايدا رآهناىدتع لون 3 زهظاو هلب ءاننم عش رانلاىفكابأو ىأن الأ ةةهاعدل1وو ىذم

 هيا عهتلاىل ص هاو بلطملادبغهذحّتو ءدمد لك ىذلاه_ع هنافانأ اند رعلان الملا ط

 ىقهانأناالوأ هعم عوقولا ثري «ناةي_ثخل-جرلاكلذر-طاخ سيطر ناكل ,د_صقامنالسوأ| ”
 نيبذعمأنك اموىلاعت هلوقهبلعلزت «نال-ةكلذناكوأ لوناد كلذ هألاقهنالل_ءلدب رانلا

 مه اقف نيك رشملا لافطا نعل ثسمنا سوو هلع ىلاعت هنا ىل-ص هلعقو اك الور ك ثعبن ىح

 هسيققهنامل- 0 4 اىفم-_هئارك دوم_معلش مم" رابآ عم

 تس ل ب جصط777اللا

 تبتحهذم

 ناربكالاهةْعلا ىفانمأما لا اقأم قع اوباذهو(ادبأ لب تك: اللاقو هلْ عقر !ةماذهت اعد لاةفار اك مال-بااهيلعىنااوبأ ناك دق هل

 ي طويسلاءركذامأيذ ف تعفدوتإة مة لاسرت:-اءذهف تدك دقو رغكلا ىلعانامإلسوهيلع ىلا تدق ىلص هللالوسر ىدلاو

 تو:> سم رك دقو ور ءملا ماقم يفاذه لثمرك ذب نازويالن ك1 ثولعلا ول اسر ين كإذ ينال يع ةادالا نم



 ا ماطىأ(تاثحالاو) هد_صقىأ(باوآلا قب رطىلءالا بجعتلا دمع - هوهدلعم أعل هللا ىل ص أ :!| ىلع ىلهننأ

 هب *اكا)هتر ودى أ( حسيبق ل-ج رالاتل> رنءىساقلالثسو) امم ءاكاوملسوه- رلعاوم ص هلوةب( هللاانرعأ يك ام. .ظعاو هلاريقوت)

 اناحةماةرزي_ةمّور و صوةركدنمةثي عبد.علانايثانامهنال كل ذيايمشاسعأو رك: :مرخ ”الاوريقلالاونس امدحأوه ( ريكتهجو

 (نايضغلا كلامهجو)ءجوىأ (هنأك) هندججو هوجو ىأ(سوسع) لج رل لج رلاقوأ ىأ( لج راو ةربقما فدع هللا نم
 © كب رأن الام. دلو كيرا ع طش كلانا وداعا لطب ات نر يصمت لاقراتلانزاموهو ناصعلا لهأ لع

 جس لقونهناو تبوهشأو تبهوْناَذع 0 تل ادا امال ىو والاخ كلام مامالا تهزم

 ىلاعت هللا ىل_ص ىلا ىلع ىلصي نأ)ةنس نينا مو نام وهو نيمثامو نيعد رأةنسسج رنمنولخ

 1 م :نا(ىد رطىلءالا)م اوعلاةداعو هاك هم بجعت نح :سرعأ نم( بجعتلا دنع فو هيلغ

 اريقوت) هلعقيقهيلعاومل < دىلاعت هلوقب  هللارمال ال امها هلو عي ناىأ(باسئحالاو باوُءلا )لع هنالضد

 تحعتاعنيعلا عقدلالو بجعتلاد_صقلال(ىلاعت هلا :ماكاميظعت 5 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص(هل

 هنابمدقت(ىساقلا لس ءاهةغللامزلاك هيف ناوهيلع ماكل مدقن دقوشلل ذالك سبل هن اندنم

 ناك-املاركدنمو ربكذ ىأ( ريك:هجو) ههجو زاك ىأ ( هناك هج ولا ع-يبق لج رللاتلجدنع)
 لجرل) لاقل -ج رنءل-(و) هداقتعا نعنذد.ني_-هربقىفتيملان الس ناذالا نافو رعملا
 هجو) ههحون "اك ىأ(هنأ اك) همشاشد ىدسب , الو ههح ولجرلا بطقد نأ س وعلان ا مدقت( سومع

 4 لع ىلاعت هللاسضغ نك لك و م هنالمضغلاب ف صوت ورانلان رانا م مساكلام(ن زامضغلاكلام

 هلاقىذلامالكلا(اذ_جب)لئاقلا(دارأْئ ثىأ)هءاوج .ىف ىدباقلا (لاقف) بضغلا: 1 ودي مهاقلتيف
 لاو لااكلما هناا لاؤ ل ىلاعتهللا ةاخ(ناكلمامهوربتلا ان قدحأ) معا( (ريكدنو)

 تملا اقىفام ناريس ام هالرام“ الا. ٠ «ءمالااهاتعع رصأو ةنكفلا نمش .دحلاى نيناتئأي ههيش

 عقءاك ىأ(ةيلعإ لغد عزو سوحىا(عورأ) « لئاقلا(دارأىذلااخ)هناماو هتديقع نم

 ا وهنو و دنمىأعو ر وأل حدب قا هتم(ههج و زه) هحقةدشل(هآر نيح) هءاقىف

 ةلم_هملادب(ةمامذل)هيلار ظالاو ركق» ١ ظ:مرذقءاوده رك ىأءافو ةلمه«نيسعب (هيلار ظذاا

 وهواست اعماارك ذومذلان هةمحعملا,ةمامذلاودارملاو هواهانعموة_>ايقنز وب قل أام- مد نيديمو

 ناكناذ)+-ةةلخىأن وكسف تشب (هقلخ) مو هذمو عسيبق ىعممم ذو مم هدلجرلا ةياض انه زئاح

 (ريوهتلاو رقحتلا ىركى هم هنال) هل قام حسقلا (دي دثوهت) 2 ذا (اذه

 نوب ةخذ قوهيدالابمريغب رعأ ىف عوقولا هل «همءأر وةنك اسةيتحت هانم هو واو وءاهود-قوفءانثع

 راح وهفرظن ىن :ءملاا هيرب وملادوروةق نكس !هناهالا ن«نوك ذدثني> هنالةبسانمزمغىه وءارلال ذي

 قالة كاك نم اع ىلعو نهولا نم ه.ءضتلا ها نعمز ءاهلا ىلءواولا مدقتبنيهوتلاةخنىفو

 4 يقسو ) ةكالملا نمثل ريق نمهيئاس1هنم ع رهلل_صحمنادا رأ نم(هن هبوةعد_ثأوهذ)

 ىقعتطلا ه-ةتاموشولاو هر دحأ لك ناك _كالوهه رك هنا فهيد _كاسعاو (كالل باب رص

 اذه (بطاخغا )لج رلا(ىلءعفاوجسلاافاو) ريقحت ةهاركلاهذ_هلةمىف سلو ماوعلا رثكأ
 ٌكهح وهن 'اك ه!لاونوك :نأاماف باطلا ةهجاو ٠ههج وناك هلو: ف سلوك ملا ىلعال مالاكلا

 باطل حاضت نا اولا سو بق ىو وللا عاجلا نعد روح تعاون ق-ق 3ةىللامالكلان عدن ز : و2 ف:صللاوأءانعم ىمساقلا كن 2

 [يوئاو صو لالا نوري رت تب خصص ص يح سس ا كامئىورو نوكأ امرك:الاق

 نيونتلاب انو-كي نأ
 اوهستءن نامضغو

 ىساقلاىأ(لاقف)
 زو و عذرلاب (ئثىأ)
 دارأ) ىذلاامىأ همصن

 ريكد وز مالكل ا(اذهب

 ) ريقلا لات اي

 ىأةسق روق ادرد_كنب

 ريعلا ىف نىذحتمملا د>أ
 ه-_هءلاح ةضرتعم َهل#او

 ىأ(امهو) هل وقاذكو

 ربك -:وأ ركنمو ريك

 ' نيبرقملا ةكئاللاةلج
 ل صقلا لاط الو

 مالك-لاداعأ نمت لاب

 دارأآىذل:اذ) هلو#

 ىأءارلا متعب ) كح رأ
 لخد) عزفأو فوخأ
 لئاقلاىلعىأ (هيلع
 لوقملاىأ (هآرنيح)

 نم) هآرذاةخس قو هل

 لد. قاعتم(ههجو
 ةده ةهجن-هىأ

 رظنلا فاعمأ ) ههج 0
 للبلاللللالااااا07 ا

 هش ؤردرك _ أ ( هيل شل تس
 (ناكناف) هن هير ود ةراقح ىأ ةمدعملاب لبق وهل -هملالا ميكب :اقمجسلا ليقود + هل لاولاب/هسقلةمامرل) فاحلدب نام ةناس قويا منرصت عوتل 0 هحسن ف ووهيلعم غصن 8 وف و وهيدل

 قوريقكتا| سدح و:ىذلا (نيووملاو ريلةحتلا ىرحم ىرح دنال) ريك علا( (ديدتوون) قائلاذك هقلاىأ(اذ_ه)ءدارع

 لئاقلا نمتب وةعدشأ ب تاعب د نأ ىحت سن ىأ(هن وةعدشأ)اذهفةخسنىف وىبعلاانهبلئاقلا اذ هىأ( و4ق) نيهوتلاة »أ

 مبيداتلا ىت>ة_ببهناالا( بطاخملا ىلءعقا وسلا اعاو )لعل اهبج ومناكفالاو( كلا تسلا رمدت هيك سدلو) ل وألا ىنعلاب

 بدالاةلق نم هبيدشت ىلإ



 نافءأيسئألاهذهلثم نءعمهعنعةيوقعو (هاهش_ىلل) ربع ىأ (لاكشت) هسنح ىأ(نج-لاو) هن درطلاب ىأ( ام وسأاببدالاقو)

 مهضهدلوةنج لاب اب ىف ل ةامن س>أ نموءايحالارعت نجلا

 ةحاممل امون نادلا انءاح اذا « قوملاالواويؤءامحالا نمامساف 7 اولهأ نم نخنوايندلا ن مانجر

 ايؤرلانءثيدحااندبصأن كتاذا « انثيدحل>فايندلاحرفنو « ايئدلانم اذ_هءاحاناةوانحرسف

 لاقوارفك نوكي مهرثك |لاقتهيفانؤاماعهاتخادةوتوملا هدو ركىدنءكني رمربغا لاق لج ر رغكملا ظاغلا ن مث

 وهريخالااذهو ناخيضات ىواةةىفاذك ارثاكريد»التوملاةهاركل كلذ لاو ناوار فاكره ه:توملاكإ ,ةوادعل كلذ لاق نامه 38

 يذلا ىساقلاىأ(لاق) ْن رفاك_الود_عهللاناف لاك. هولي رمج وهل سر ودك _ئالمو هتلاو دعزاك نم ىلاءت هلوق هلل دو عيهعلا

 ةزمهلاب ىحندلاهطم_ضونامضغلا كلام هج و هلو ةبهوذت ثيد هدأ لتو هعبط اظاغمأ (هركذىذلا|ةحدةفزاناا نزاخ كال مركذ

 (هلاحرك-:|امدنع) ىرب هرمستو

 دب دلتا ) سعملا

 ةرو-سكمللا ةد_>وملا
 فرمهدن ىأ 6 هلنم)

 ةيوقعدردقوة_ئةطاس

 ةغيص تبهر

 اددّدمو اقم لوهما

 ىلا لاقوف اخي فىأ

 ىدبم عابر تهرب
 فرح ىأ ل_عاال

 ترا هنأ ر-هظالاو

 ىأل عاسقلا ةعي_هد

 عزقيو فاخيف
 قونيتحتقب (هلاسءب)
 35 وثوكسو مقل ةحسف

 (همشدأ)ه هوبعب ةخسن

 ه/مج-شق ةخسن ىو
 قب رطىل-ءلئاقلا)
 فوأملا وأحدملا وأ( مدل ١

 ىذلا (اذهل) حزااوأ

 نمىأ (هل-«فىف)دي أ

 ه-ةلخ هوس راهاظا

 . نوكينأالا) هللوةااوهو( رج” الا سوبءنم) ىأرامدنعةخسن ىفو كح
 3 10٠0 ار ووو بج يو ع نر ركع ا تا بج شق طنا ال71 ١:27 طة نك اقل 71019773 تتجاهل هكا“ 72- 5

 |عجءاهف-لاوةب وقعلا لاك_:لاوو احالةضوفمعاونأ ل عوهن(ءاهقتلأ لاكن ) سدا ىأرعام
 ١ مد_ةاك( رانلانزاخكلامرك اذامأو) ىمباقلا(لاق) فيخش هل قع نمةغحل ا وهو هع ىلا نمهيقس

 لةوهعيط ظاغىأ (اقجدةك)هههج وسدعملاهيدشل نم مدقن ام لثاف يد 5 ذلان ملءاف مسا ٍَر اذو

 هعيح ونانم هلاوأع (هركذىذلا) ثكلملا صر ىأاهخسو واهديزثءراذاردقلا تاج نموهوأهمدأ

 ,(نوكينأالا) رمام الوحل( خَ الا) لج رلا(سو.عنمهلاحرك:أامدنع) نايضغاا كلامدج وك

 لوءفااوأ ل _ءاغالءانبلاب(بهرية) ناطا_سلاكرهقلابطاتوةردقىأ(دب هأسدعملا) ل_جرلا
 ههه_ثفةخس ىفوههجون'اك(لثاقلا همشدق) س.عاذاهنم فاك ىأ هسوبعب ةخسن قو( هلئدعب

 هموزلوهل-ه:ىف) هرشس انلا فاح زم ساخنا ارثنالرالا اذ_ةوادي هلئذلا(اذهمذلا قد رط ىلع)

 ةقص) هيلع ب اهناهل و5 بسسأتو الهظا انالراوصأ ١ ىهاونا رهاظل | اوهتفص ىف ةخسنىفو (هماظىف

 بضغبالهناف كالامتضغك ىأ(كلامسضغ بضغ هلهناك )د_ح|ءاصعاذا (لوقيف)نو رموامالا
 أنو ريغنمارزو لتأو(فخأ) هلاقاماذهدصتاذا(نوكمف) هباةعدا رأو هيلعهللا يضغنم ىلعالا
 (اذ_هلألضرعتلا لج 1 يام اوم : | اذ_هلء1ضرعتلا هجن ناكامو) هلوةبناحأ الصأ هيف عقالهلن مضغ نادارأ اذا هنا رعددسا
 (1ذ_هناكولو) سانلاداح ” الذكالملابهيدشم | كرت جبتي ىذلاواذ_هلثاضإ وعتلاةخ_ساىفو
 ىهو(كلامهق_دكدجت>او) ةسعب لوهجك ةغلاب«ةغي_صزيسعلا عّمفي (سو.علا ىلعىث أ)لئثاقلا

 قسلو) ديد_كاهم رح (ةدي دشلاةبفاعملاهياع قاعي و)هليةام(دشأ )اذه هل أوق(ناك)هس ودع

 لل_.ةالاوبان ناق_ انة وبدون هريغدنعو كلام هذماذه (لةا) كلها مذىأ (همذدصقول 0(

 لوي ناب بيذ_هلاو عيةنملا جامحم سو ثممالك هناوانهىلاعت هنلاهجر فصلا مالك ىفام ىنخالو
 : .عرح طلح اهنا اوت هاااج ل لعلة ةقلاطافلا

 ا ع ل

 نعو

 نولعفي وم_هرعأام هللا نوصعنالدادش ظالغةك.ئالما,يلعم_ميقلاف ن وهذا( هلعفىف هيرأ ح.بطملا) عاطملاماظعملا(كلملا)

 (فخارت_ةنيح كلذ هلون(نوكيف) مذلاهجو روظيالذ ةذيحه-يفرانلا نزاعن(كلام مضغ بضغب هلل هناك لو ةمذ) نورعوثب د
 ناب_ضغلاكلامه_جو هناك هلوةوهوهيدشنلا (اذهلثع) ضرعتلاةَحسنىفو(ضب رعتلا كلذ عمى في ناكامو )هل بقا

كلذ هإوق (ناك) رانلان زاخ(كالامةقصب جهح أاوهمسعب سوبعل ا ىلع ىنا)لئاقلا اذ_ه(ناكول وز
 لا نم( 1 ثأ) 

 ىذلا(اذ_هف سلو) حدقلاو مذلا لاقم نمدشأحدملاوءانثلا ماقم عج ث يح ث< هيفو (ةديدشلا ةبقأ«لا) هيلع (بقاعيو)

 هرفك نالارفكالادح ل5 هلوق ف ىحدلا اطخاودب رغك هبال( ل_هعلهمذدصقولو)ال ص[ ىأ (كلإل مذ)هانر رقاملي وان نهءانركذ

 با رصلابلءأىلاعت هّللاو ب اناذا ةيكلاملادنءادح لن وكيائاوهياع عجلانر



 هلأ (لجرلالاقث) مااا نم( ايش لج رالاث)حال_دطلا ىأ( ريابفو رغمياش ىفاضأ) ىساقلا ىأ(نسحلا وبألاقو)

 نحال نموه ءاهقفلادنعوملءلان مايشتأر قام ىئاعوأ رمثلاو ريخلا نيب قرفتال ل فغمىأ ( أك ناف) لاقاع هلارح ز(تككسا)
 امو ةكمىهو ىرقلامأىلاب وموأه:باتكوهنءارق ىف باسُدك اريذنم هتدالو ل صأ ىلع ىأ مالا ىلا ب و سنم هناعم نموةدئاملا

 1 منشفايمأ ىنلاناكس لأ لاقف) ةعاجلا ىنهىةمالاىلاب و _:موأاغ 3-3

 لتقكلملامذدصقناف ديد_ثلاباقعلا ب قاعي لب سطاخلل هي بس ١ اعاوكلا | بس هيفي رصت

 وهومهصيقن:وءاينالامذك ه_صيقنتو ةكئاللا صعب مذناانههمالك نمذخوإ ورهاظهرك ذامو

 باش ىف )ةر وك ذملا هللا فلاقاك (اضدأ) ىمساقلا( نسحما وبألاقو) باك لارخ آهن حرصو رهاطظ
 ىلاعت هللا ىل_ص ىلا ريقحت دصقي ملهناو عقاوالانايباذهبهق_صو نيدلاو حالصلا ىأ( ريخابفو رعم

 هلوق نع هل ارح ز(تكسا لجرلا هللا ةف)نيدلاو للاى اتي( ايش ىلج رللاق) ىف "الا هلوقب سو هيلع
 طا أرقيالو بتكمالىذلاوههنامدقتو ردكم دقوةز مط ا مقد (ىمأكناف)ءاملعل االاهماعن الاميق

 ىنلاناكس لأب املا لاقق) همأ ناد نمحب رخ هن" اك مالا ىلا وأكل ذ:م هر امتشال ب رعلا ةمأ ىلا ةمبسن
 ريم هل عافو مولعملاءاندب ( عمشف) ىرب رقت هيفماهفنت_سالاو سانلا م٠أو هو( ايمأ حسو هيلع هبا ىلص

 الهجاذه هلاقم (سانلاهرفكو) ىأ هنا( هلاقم) مذو عبق ىأ لو هناوأ عزانتلا ىلع سانلاوأ لجرلا
 مدنلا رهظآو هلاتام)انيداحلاصناك هنالهنيدو ه فن ىلع فاخىأ (باشلا ىةشأو)هوةلاط أ اعمهنم
 (نسحلا وبألاهف) ُه رخآ الا 9 ايندلاىف هلع با رميا أف وو1خ41ملاقملا اذ هر ودص ل ءىأ (هيلع

 5 هنيسو هيلعهللا لص هةصو هللا نال/اط+>ةهيلءرفكلا)؛لوقلا(قالطااما)هنعلثساملىساقلا

 ىقٌىطمخ هنكلا) ا هرقنن الوامذ ال ذيد_هةب وهو هن" الا ىعالا ىذلا ل اوسرلا نوعي ئءذلا هلوق
 قهلثمايمأ هنوكوهو (لسو هيل عدلا ىل_ص ىلا ةقصد) هلاحريظن ىأ دهاشب هناينا ىأ (هداهشتسا

 (هلدبآ ايمأ سو هراعهللا لص ىنلا نوكو) لاقاذلف ضرالا وءامسلانمبام قرغلا نمامهتتب وهتفص
 ةصيقنةقصىأ (هيفةديقنايمأ)ر وك ذملا باشلا(اذهنرك و)ةرهاظة ل يذفو ةرهاب ةزجعمىأ
 هب ف يك:بتكوأر قالضافالماكن اك ولواطو س «هنايب قاب وهتءارقوهماع ءدعل (ةلاهجو) هله
 هليثعومداهثئساةرهاظاا (هتلاهج نمر)ةلماكلا ل سو هيلعدتلا لص ىلا ةفصب ةصقانلا هتفص
 هيلعىلاعت هللا لص ىنلاةةصب) مولعلا ق ضوخالاهتافانم مدعو هتيمأ ن سح ىلء(هجاجتحا) و

 اعوممالالاو>أ نمفاسا_عربخأو ىدختال موللعد تأ د قو هري-غة يما هثيمأى وتسن فيكو(ملسو

 هيلعهللا ىلص هنازجعممظعأ نمل ذ ناك اذلو دحأ نم ملعتالو مهندب نمج رخو ةيمأةمآوهوتآو ه
 ميلاف بيداتلاوةيلهاجملاىف « ةزجغمىمالاىف ملعلاب كام“ ىريصوبالالافاك لسو
 هنابهملعل هلا( ر فْغَتسا اذاهنكل )اذه هلوقب رفكءالروذعمو ؛ةهلهح ال ذب هداه ثئسافه فام مدقنو
 جرو دنئساىأ ( حنو ) نط هناو همن ذي( فرتعاو) هلئادوعبالن ا ىلع همزعو همدنب (بانو) بئّذم
 هللافه ص ىنلانا اذه (هلوقنال) رحزي وبقاعبالوذخاوتبالو( كرتيذ) قد الارافواب راه( هللاىلا)
 هقب رطامو لدقلا)ةيوقعلا (دح ىلا ) لصا و( ىبتنيال) صيةنةدصةريغ نءايمأ ناك ملسوهيل ءىلاعت

 (يعيافش ةعز

 1 لل ١ل١للل[. 333 بيبي 7 رتب9ات7تتااببتتاتتتتتتتتتتبتتتت_ بصل“

 الذا رفكم الهنا نابضغلاك لامه-> وهناك سومعأو ريك: هج وهن اك حيءةللاق نهيق ىساقلا نعو

 اردابم(ه-لعمدنل ابهلعاف) ع وطب ىأ( عوطف) ل-ةقلان ودبيداّل اهلعاف ى>سامىأ (بدالا

 هلاقم) مذو خبقىأ
 ىأ (سانلاوركو

 لاحتا هلري_غّموموهتماع
 ىأ(باشلاقفشأو) |

 هيد وها ىلءفاخ

 (مدنلا رهظأولاقامت)
 ةيوتئاوةمادةلاىأ

 هول كلذ نم(هسيلع)
 نسحلاوبأ لاذ )لاقملا
 قالطااما ىساقلا
 اطخف «بيلع رقكملا

 (هداهثساىف ئطخ هنكلا

 ايمآ هنوكي هلالدةساىأ
 هللا ىل_صىنلا ةفصن)

 ثيح (لسوهيلعلاعن
 نييمألا ني-؛قرشي مل
 هلوقب فتصملا هناك

 يآ ايمأ ىذلانو-كو)

 ةماركو هزدحعمىأ(هل
 تنك امو ىلاعت لاق يك
 بامك نمو بق نمولث#

 اذا كنيميب هلعتالو

 نوكو) نولطبملا ايرال

 هربغو بالا (اذه

 هسقحىف ىأ(ةلاهجو

 ةلاهجو ىحدلا لاقو

 ةالصل اهملع هلع عيف 7

 هنلاهج نمو) مالسلاو
 ىلاعت هنا بص ىنل |ةقدد هحاحة>|

 قد رط ىلع( ىلاعتهللاهلا حمو )بابلا ١ دهىف ئطخت ناب( ف رغعأو نانو رفغم سا اذاهنكل)4_.قن نعهتلاهج عفد(مسوهيلع

 لدقلا بح وبدح ىلا ىأ(لّتقلادح ىلا ىهتنيال)ايمأ ىنلا ناك سل ( هل اوةنالز ءلرث هن ىف و راقعلا نع( ل ريق )ب ارطضالا

 بجو هيلع مدنلاب) هلثاف نم مءالا هلعاف دادةناف ىأ( هل عاف عوطقبدالا )هج وهم ىأ(هقب رطامو) بن دالاو 7 زعملا سح وباما 9و

 مسوهياعىلاعت هربا ىلص ىنلاناةقيلخلاةريض < ل ةهنا ىف دوب ىلأن ءىو رةصالخلاىفوءوسا هلضرعتلا مدعب ىأ( هتع فكل



 ميج نمو هثرك ذامهئلارفغت_-أل_جرلالاق5ىفيسلاو عطالاراضحاب ف توب وبأرماوهب>أالانأ لبر لاقت عرقلا بح ناك
 الاو فاه ّةسالا ىف رطد :لاقهنا اذهل. وانو هل-* ب مودك رتث هلوسروهدمعا د« نآد هش أو هللاالا هلاالن أ ده“ أر ا بجوبام

 ىأ (ةلثماضب :[تلزن 'و]ةيعرش ةاادعا وقلا قد أم اكد .الوذيرابتخالا لاسعالا تدق ل ادت سب ةيعيبطلا ةهاركس اا

 هنالسلدنالا مرام ْضقلاهذ- هدعب ىأدعب ةْحسنىقو( س ل :الاءاضةضعءدلامعباو ا بلاط ىأ(ا يؤ ىفتسا)تدرو

 ىقومالاكلانم (ءوُدد رخآ ل_ج رهصة:”ىلجرو هللاهجر زوص:هنيدهابأ ىىذاقلا|ذخيش) ريدة لكى لع لوعفملاو لعاف
 ى>) ىرمثدلا ىأ( صقن :لامهةحاب رشدلا عيجو رمشدانأو) كلذ ىل (كلوقب ىدةن ديرتامناهل لاقف) لوقلا نم" ىلا ى 4ك دلال دأ

 هن ريضاح لاح (ه.دأعاعاو)ت ل وطودم4_سدحىأ(هن حسةلاط ايدام قاف ) هرج وهيصنر وك و عفرلاب( لو هيلع ملاعت هللا ىلص ىنلا

 هلكاذه لءاوهريغلو هلارحز هلوقر هاظد : هلادخأ ( ل 1 , ىذأ س ادنالا ءاهقن ضعب ناكو)هرفك.ا هلع م-يئالاو( بل ادصقي ملذا)

 صقاندوهكلارلاعن ءلاوزلاددصفودودولا ىلا مدعلا نمجرخ قول وه ثيح ن م قول افالاوةعيرذلا بايدسو ةسايسلا ىلع ىنءه

 نمهياعيحياعةيد نءدياهبحامةيدوصلاءاقمؤريصقتنعدحاولذالوأميساللاعتلا_ هاه كا ريصقت نءدح أول كالو اميسالل اعمل غال "كلما لإك ىلا ةفاضالاب لاحا

 هلبأ اع

 هلوغب سوهيلعىلاعت

 كيلعءان“ ىدحأال

 لدع تسااك تنا

 راشا كو كس:
 اع و هناد.سمرلا

 ىماقلا ان>.شسادنالاهأ ضصقصءدأهمق نسا ةلثسم):ذهك (اذأ) ًارطت ىتلاثداو 4 |لز أوم !او

 دي رثاكا هللاةث)ه.همذو هباعىأ(ئذدرخ م لجرىف] همجرت تدشن ىذلا(روص: :م نيد #ئابأ

 (ملسوهد .لعىلاعت هللا ىلص ىذا | ىتحصقنلا مهةحأد مشدلا عج :<ورشبانأو)هتاقىذلا (ئاذب ى هن

 لئاقلا اذه ىف ىتذأ ىأ(هاتناف) لجوز ءهتلوه' دا ا ثا هنأق

 هلارب رعت هب رضن مالي ءالاوهو عادالا ةفاضا (هيدأ عاماو) هل ثمالو هلارح ز(هنجس) فسح( (ةلاطا)

 هلاقاع (دصقي ملذا) ماعلل ص ا هلعاقأارل صااةقاّذا نمد دان يب عدي دأىلا

 هاوتقدر و هقلاخف (هل2ةبىتفأ سادنالاع ءاهتف صعب ناكو ) مايكهدا ب ثةسأ ىفاط طخ[ هنكلا (بدلا) 0 7 0

 لئاستلالوق.نا) ل_وهيلعهللاىفدهلصيقنت هيفامرك ذدوجون« هب(سداسلاهجولا ل هف)# أ 2 2
 نم (هاوسزع) هالتانىأة لمه هءاروةرو كم ةثلثموتز هفادع(ارث آوهريغنع) هل أ اك احللذ 0 0 4

 )د ”الذ ىفالتان) هن ىذلا(ك- ا هول ل ل ءهد_دقىل ءةءاقأ ||(هةلاقمةني رقو) هقايس هب 0 1 ّ نمةرهاظلا(هتةياكحةرو دىفرظني) لفانلا ى 14ا(اذهف)هتلقنر متي وراذا ثيد 7 آمفوقأأ نإ نم يامال

 رحئلاوةهاركلاوبدئلاوبوج ولام اك>الا نم(هوج وعن رأىلع) نئار ةلاو روصلا ف الث +اب 0 د أواضالذا
9 ( 

 لقانلا اذه(ناك ناف) هل وقيل دفلاجا اذهرهيصنوهعقرز وحو لك وأ ضء؛لدب هل ةاملدب وهو ّ 5 18 ول

 هلاقاميف هيلع(راكنالاو) همفصو(هلئان) لاح(ب في رعتلاو)اقنوأ نابت (ةداهشلاهجو ىل ءهيرمخ أ 0 7
 نعطااب(هلي 0 راطإ و وسلا ع 00 0 رحيل (هلوقب مباعللا 5 1 ) 1 3 /

 1 00 0 (كلذلئاقلا لوي

 لعاف ىندع ردصمهنارهظالاوهباو ر ىأن يتق ءارثاوةخ سن ىفو(» اوسنز ء)القانوأب وار ىأ ها  هريدكو هدو د هزه ارت آو

 ةنذوااه_ءااحةلالدو (هتلاقمةنب رقوه-ةءاكحةرو صف )< هاو رنئارةةهجن م( راسا ) لماملا | اذكهت ]هي ا ءفوطعملا اليل

 هتلاعةن د ركون اكحةروص نمرهظبام(كلذ ىفالتخاب)هيفهيهيلع ىذملا ( كسلا فات 2( 0 هاو رىلع هل ثءابأا ه-ضرغنإ

 نم لكوأ لك نم ضعد لدب( مب رح“ ااودها اركلاوبدنلاو)هامخاز وك و رجا( ب وجولا])م اكحالا نم (هوجوةعب رأى لء)كلانه

 هيلعوأ دحال( ةداهشلاهجو ىلعدي ريخأ) هلقانىأ(ناك ناف) الد عصقت هنايباماوالاجاورك ذاذدو فطعلادعي ُطد ١ رلانوكي ناب لكإ

 ربزعنو لق نم هيلع ست رغإ .امملعيل( هلوقب مالعالاو) ةخسنىفاكهياعىأ( راك :الاو) ةقصوالاح ( هلئاقب فيرعتل او) انابئاوا ابغي

 فيفخ:/ابهحزح لاقي ةلمهملاءاحلا ىلع مج مدقتب(هل عرجتلاو) زهتعرارم -الاوسارتبلااأ ( هنقريغت :لاو) كلذوحنو خ خب ولو

 وهو رحا]هبسنهح حلاق ىيدضتلا 0 يسرا دل ور ربو ريح اوةداهشلا قوهو هصقنو ةبيعرك ذىأديدشثلاو

 ةد ؛ وبرلا قوةحءاضق

 00 (تلزنو) هلةبقاعمربغ ن :٠ موك رثو(هنع فك م ون هداك وهن ودل اوهظةاورتعم

 لاونملا اذه ىلءلوقلا(اذهف) قيض' او مثالإ



 اظ_ةول( سل ىفوأ) ف يذص: ىأ (باثك ىفءاكحنا) ؟لا (كلذكو) هلقانىأ ( هل ءافدمذ و) هلاقمل.ةيو ( هلاثتما ىغنذي امم)
 اجءاتنالا ىأ (همزايابا .فلاو هلئاقىلع) هلاطدا ىأ( ضةنلاو هل) درلا ةهج ىلع ةخسن ىفو هعفد ىأ (درلا قب رط ىلع) سد رذنوأ

 ئذلا(كلذل ىك اهلا تالاخس سك ب>ةتامه- :مو) همكحنايب(ب<ام):ذهد ىأ(هنم)درلا (اذهو) هوو لق نم ههدح 2-7

 نال) رد_ضنو ضرعت ىأ(ىدصن نم )هاك ىذلا (كلذإ ل اقلا ناك نا هنالاقم ىف هنالاحس سب اذك ىأ هذع كغ او)ادر هاكح

 وأ) ايضاقوأ اريمأ هنوكل همك مزاي و مزح نالىأ(همكتع عطقي وأ)فينمل(ثيدحلاةءاوروأ) في رشلا( ملعلا هنعذخوأا
 ةءاشالاواشفالاىأ(ةداشالا)ايتفوأ مك هلوق عماس أ (هعماس لس وه ملحو هماعل قو.ةحلا ىف (ايفوأ)هتلادعل (هتداهش
 نهىلع تو وز هنعسدن>يل 181 (هلاواعهيلعةداهشلا او هنما ريدحت ( هنع سانلل اريعتتلا وهْنم عمس ام)

 رد_ص ىذلا(كالذهغلب 00 يي يلب - 2-771 7
 كلانهزرض<ولود-:ء دعب ىأ (هلعاف دم < و) هل-ة:لوبقو هلدايقنالا ىأ(هلاثتما نبني امهر وك ذملا هو>ولاهذه ىلع

 هراكنانيملسملاةٌءأنم) 9 هاك> ( وأ)هريسغلهل-باوأ هلأ (باّدك ءاكح نا همسكح(كلذكو ) ل_ءذىفادو# احود_م

 2 نا(هرغك ناو (هلئاقىلعصقتنلاو) يقشالا ل لئاق هيث ْئىط هنا ن أدب ( هلدرلا ةهج ىلع) سانلا ن مرمض >4( سل

 (دو اقدر هيج اراعأ |( تالقوك قا: (ان هوراغرشمل ا كرا اكو عال ززكت 31 تكا كابن ا اك
 يي قلد (تس<)هنارب(ب>ةسامهنمو) همك نايب وهركذ(بدامهنم) هنايب همزاي امهاتفالاو ضقنلاو

 : ا وج هلاحنم ملعيامس < (هنعىلاو) هيكاميف(كالذلك احلا تالاح) ردق ىل_عىأنيسلا 3-2
 ؟ةعور مم ةرب لق 0 ١ 5 2 ع 1

 2 بودحولاهنم ملعب الهنا نم ل_هقاموهنم ةمول عم ىف وةعد رالاتالا> اللا جا ان هىلااذهو هلاةمنئارقو

 17 5( رلاديل (لئاقلان اك ناف) هلوقب هل-هفمثد رلا نعى غماو ملاك هدعاسال سا وأ بانك ىف ءاك> هلوقوادف رص

 3 . هد_هدامهيضتقي امامحلهميمعت ىلوالاو هنع كلاب رخاوك احنابمهضعدهرسفوهذع ى>وأ ءاكح ن#
 ىذتقمىلعنءدلا هبا 56 . 5 1 2غ 3 3 1 8 2

 كلذكو) نيد هتءلادعاوق نيذلا هلهأ نءههنالا لا هنعد_و نال د. ةةوبصتنا ىأ(ىدصتنء) روكذملالوقلا (كلذل)

 ملاح هنال( همك عط#ي وأ) هلهأن ع هلودءالهثع (ثب دحلان اور وأ)ايةقموأ اخيشهنوك-ل مهتعى تي

 ىتح ءاتفاللهردصتو هتهاقفل(قوةحما ىفمايتفوأ)هتلادعةرهشل( هتداهشوأ)ةموكحلاهيلا ضوُم
 سك ةداشالاو هرك ذ عقرب (هنممءمساةةداشالا ) ءاتفاوأ يك هلاقم عم_سأذا(هغماس ىلع بجو )

 لثاقلا اذ_ه (ناكنا

 (ةماعلا طع ن-)

انيبهحيدستو هرك ذب راهتشالا ىأ هل وه ملادو ةمجعم 5 نيشودزمهلا
 نسهر 3 م ءاثملا عفر ةداشالا لصأو سانل

 روما

 قى هله رب ودم ١ 0 ا 0 3 ع . >0 5 0 .

 تا رد تار مف نونو يدورص ب دتجتا ( هاف بجهباعوداهشلاو)هتفلريذحت(هتص وانا ريغش وز ةدامنالا نما
 هرقك نايب وهراك.:!|نيمل لا ةْعأ نم)هنمهعمس ىذلا(كالذ هغلب نمىلعتنج د و) هماكحأ هيلع

 باوبأم4تفي وىقعلا 0-0
 ةهرك طن وأ فراوعلا 5: 2 1 ا 1 0-0 ١

 ا ردم (كالدكو) 226 قرصو ن؛ ماقالو هلراصتن) ال( نيلسرلادسو<امايقو هال

 لع 1 . ناكاذا مهمياعتب (نايدصل بدون ءأ) م4هحصنب م_هركذب و(ةماعلا ظعن نم)هغلممو هلئات(ناكذا)

 0 اج حث ريقه ىف رهط ام يأ(هن / ا ص رعتن ىلا ةلصخملا(هذهنمناف) وو نآ رَقلا مك
 5 ةتوهتلا عدو ةماعلا نمرك ذنمبولةىأ(موهبولقىفكلذ)ل ةم(ءاقلا ىلع نءوفال) عشر يق ىذلابءانا لكو هنامأك

 20 ةلاحاد ههزعرل صنمناك اذافمهتريصددقنو متقرعم مدعل مويلا ىابام نول بي نيذلا نايدصلاوأ

 ةلقممم هلاسر تعءضودةودال_ لا فارطأ نمنيعمتخنادابعلا نم عمم ىفداحلالاو لاصتالاو داحتالاو لولا ىف عوفولان هر ُُ

 ناوأرةادلو نارارسالاوةفاطالا باب ف رارنالا عيب فى زلارك ذاك ةسوبر علا دءاوقلاوةغللاو فرصلاو وحلا نم ةيبدالا
 هدمع ىل-ع لزن[ىذلا هنيدى ا ىلاعت هلوةهذيمل:برعدأب رعمت عم سال_ضفلا ضءدلاقو نيدلامويىل اهيقفلالاق ىتنءاكيلع

 هترب مس) قالخالا (هذه نمنافإلاهبةجوعلا نوكي فيك اذها هاتانفج وعل ةفصاميقلا ةذاهين حو عدل لمعمل باتكلا
 مه 0 ودصيق» ريثانو(مب ولقي فكل ذءاقلا يلع نمزااإ



 هتءنر ثق كو اةلعد هرمالا ناك ن أ( لبو“ اعىلاءت هنا ىل_ص ىنلا ن2) راك ”الاب (ب ايالا) وقح ف أ( الودؤدك خم 5

 رك د مرقك- اا ؛ ماك هولىوا هلا ع. يىفواده هناعوذ ذل برا ينسف ناس ناكل 54و )هب رق (نعط:ىلعتنا)

 هماكت د_ه.ودنعاو_دكحو ركذملانع موةلاتكساذا لد ةو طا ىئداز وله باو رذعت ل ثبع >او رغك هنم لذ موقلا لو

 مايقلاف) معلاهنع دخؤد ىذلا(ليدلاهذهبلئاقلان ك«/ناو) همالكاود ةنعاوأه رقك هنأ اوملعاذا ىنعباو رفكر هكلاةملكب

 صرعءلاوهءنواتلاز والا نيعتم) هيف صقنو ن ءطنءهننايصو وىأ(هضر ءهرا وب جاو سو هيل عىلاعت هللا ىلص كلاود

 ناك اموىلاعت 0 ا رايس ىنالا لكوريا .امىأ(ىذالا نعهترصنأ)بسحملاو بسلا هآوأ رمسكي

 لكى ل- ء) ْنِمَع ضر ىأءاحلا حد هب( ق>*م)ادبأ: دعب نمهجاو زأاو>ك-:: 1 نأالوهللالوسراو ذوت نأم كل

 هنكاإ)هناعاعضيلا ن موه

 ضرةهقدح مايقلاى أ
 نك ة+.:قوةءاقك

 ) رهط نماذهم ماقاذا)

 تاصفو قم اهن)العىأ

 ىلع (ملوهيلعهللاىل_صىنلا قل ) هداسفةعاشا وهراك 0 مد انيق)

 لئاقلا ناك)0ناو) نكمااماهم ءا وام عبذلا ب < ىتلا(هتعل رم ف 4 وم 4 كاام.سالد- لك

 ىلا: هللا لص ىلا < مايقلاف) ئو* علاوي دم اولعلاهنعد خور نم منكي :مىأ(ليد كسلا لهم

 نوأهتدال( نيعتم) ف رشاا(هضرع ةناسج والا تلزم لظصو وبدلا ماقن نعي (بجاوإإ وهسيلع

 هنان>لاحق ىأ(اًيموايح) هيذودامىأ(ىذالان ء)لاقاذ لفه ؛اجىبعمهن ةمض(هنرمدنو ]مل ههيق

 نكل) هفال*هغلب نم لك ىلع ضرفو«5 :(ن ءملك ىلع) بجاو ىألوعفملاةءي هد( ق>ةسم) هنومو

 تاصفو )هيف هماكح ءارح | ىلع هر دقي ( قى اهب رهطظن م)هنع بذل اوهباتأ ن نمروك ذللا(اذمماقاذا

 م-قأو هقح:تامرهظ ىأ ) رمالاهن نان و) هتوةب لطابلاو ىلا نيب لصاف ك> هل عقوىأ (ةيدَعلاه

 ضر-ةهناله_ويلع سج وىذلا (ضرلا)سانلا ةيقبنعىأ(ى ةاملا نعطةس)هبجوبامهيلع

 قوابالا مه ٌهمهةعرد_صنمىلع (ه لء:داهكلاربث هك قب اسما قنوع مرد اال

 اًذ_هو هلوقوهلث اق نمىأ (هنمريذحتلا) هرصنوءاوقاذاهدضغنمةمجعملاداضلا نوك-:(دضعو)

 هياي> سا مي لهوبوحولا هذع طقسر هريغنع طقس ضع ملاهنماقاذا ةياقاك- /|ضرةىقلاوتالادحأ
 رب فضه. ىلعوأء ادب عم ؟| ىلع ب لههنا لع ىمماذهر فالخ هيفةوزاوج و هثحاراوأهيدنو

 نومدقتملا(فالا عجأدقو ةليصقت ل#عاذهسلهقفلا لوصأ بت كرر ةمهيفمالاكلاو يعم

 (اذهل ةءفيكف)هناو رنمىوبنلا( ثيدحلاف)بذكللاب( مه لاحنايب ىلع) نيثدحما: :املعلا نم

 هئممزلأ _سوهيلع هللا ىل_صةقن رشلا هنادي ءانةءالاف اه-صد ةسوتودتلا ءاقم وعشنا هكا

 هيداهثلبقت نمىأ(دداش 1|نع) هم جرتتمدق د زىآنيد#وأ)خ -.دلا(ل ةسدقو )هثيدحت

 وجع ةزوج و هلل أ ىأ (هعسبأ ىلاعت هللا ىح ىفزربامدل# اتى>ةنىذلا ملاكا( اذهل دم عمس (

 هيلع ىذ#ي احد:ءهياعدهاثلا 2 ءالنا ىأ ةعساذ ل> ؛(هيداهث ىدوثيالنا) هلو هيدشنب راك

 ا كاملا ىذعزا ىأ (مك- كا ذافن) ل- ءوأا>جارانظ نط ىأ(احر نا لدد ز أن با(لاق) هةحةسباسك
 مل-عنا) ةداهثا|همزأب (كلذكو) هعمتأءةداهشلا همزأ» ىأ (دهشملف) هيلع (هتداهش) 02 / 6

 نوكسوةلوهملانيعأ اتقي
 ق>:سبال لئاقلا ناهبهذمىأ (هده_كسيلتقلا ىربال) ةداهشلاءدنعماقتىذلا(ماحلانا | هترمدن ىأةمجعل اداضلا
 لكقعلا (ثيدحلا ىف مهتما لاح ناب ىلع فلس !!عجأدقو) <: عر دارتحالا هردعاسمو

 باذك ن القلوب مركملاتدبلاياقث ةاط ىو ر هملالج عمن يعم نب ىبحت نا ىور ىهتناي دو هملا دعو هنعطو هحرسركذب ,هتءاورذىأ

 ىلءي ذك نم مال- بلاووالصلا 4 اعدل هلوةىف ىب: ٠ و#!لاقدقو و مارق اهي :# < ىذلا ماقملا(اذهلثع ىف كف)هتياور ىف عاضوزالف

 نءديز ىلأن يد وبأ لسد قو) رئاودمهنا لة لا روهماشت راو ة وردك اذ عايل ذك نارا او سلموا افاد معتم

 نأهع-سأ) مالسلاو ةالصلا هيلع هيدن قحوأ (ىلاعتهللاق> ىف) مالملا هيلع بترثملامااكلا (اًذه لد« ع +-) دحاولا (دهاشلا

 حس رث هنأ ىت-همع عماسلا ىأ(اح دنا) َُ بز ىلأ نباىأ (لاق) ه2:اةموهتلاح ىذ بأم بسحب هيدو و هكاسدن(هتداهش ىذؤال

 (دهشباف هيداهشن )هؤاضماو و اسم وعدم نا 1 0

 رررسم

 داصلا مسك وءاقلا مضد(هن

 هب تاصقن اىأةلههملا

 ةموكسحلا (ةيضقاا)

 رمالاهنابو) ةيعرشلا
 نيبو قم ار_هظىأ

 ىقابلانعطقس)قدصلا
 ةمذ؟قلعتلا(ضرفلا

 مهأك اوةكسواةدحأ لك

 ىدب و)م-هعيجاومأ
 ىلا ةيسذااب(ب امحتسالا

 3 ىلا ءاهنم ريسُع

 ةداه-ثلااو ىوعدلا

 هوو لدقلاو مكاو
 هيلع( ةداهكاريثكتىف)
 ةيضقالريهشثلاوةدوقتلل
 (ه-:مريذحةلادضعو)

 هلآ



 كلذإ)ب ودولا ليه ىلع(همزاي وزكلانم(دهشملف) كالامهذ مىفاكل "الذ عمىأ( بدالاو)هلب ونلومثىأ (هنأث 22. سالا رب 2و)

 ىلع(با ءلاىفالخدم)ةءاكحلل ىأ( اف ىرأالذ) نيمدغتملا(نيدصقللانيذ-هرغل) هرغك ىلع لتشمل( هلوةهءاك ةحامرالااماو

 (ضصوضح" لاو -_- وهيل عىل اعتهللا ىل_ههّننا لو ت ءرضص رعد ) ىعرش مث ضرع غري_غنمهوفتلاىأ (هكقتلا س دله ه)ةحابالا ليد_س

 ه١ لوقاماو (دحالهرك ذوو-س) رثكتلاوءلرحتلا ىأن يتمجعملا نيداضلاب

 91 6 حت م ل احل تم تح تل د حم وع حطو هع دس سب وس وسم و حس حم صول

 نودرب زعتلاىأ(بنالا وهم وهلا باط ىأ (ةياتئسالا) ق>ةساسمئاهنا (ىرب ِر 9 هدنعل تقلا

 بهذمو كلام مامالا تهذماذهو كلذك هلوق نم ممهتالديك ان(كلذهمزاب و دهشدلف) هلوةولدقلا

 نمدروامو هسا قوة>ىفةداه_كات لطم زاب ال هثال هملع ىعدب نك ناو اتلظم:داهثلاهم زايهناهريغ
 سيف ىلا ناو اك االاال لدابعلا قوقح ىلع لو عده لودهث نمور

 ريغنتلاو راكذالان م( ندصقلا نيذهرهل)اءلحواهناوجأمالسلارذالصلا. ياابو
 هناس ىذلا(بام هلا ىفالخ دما للدةتعاو( ىرأالف) مدة ءاموالا 00 حيرج" لاو هع

 نم راع -_تبتمةيد>اسملاوأ رح اوهنىهلتلا قد رط ىلع دحتلا ا!ىأ(هكفتلا سدلق ةزةومتلام [ةمدناءص

 ل.ةا1ه> والف علا اذج وب هوست مدعم سن اومدنتلاو تدءّلا ىن_ع,هدورو ءناالو هك اعلا لوانت

 (مل-_-وهيلعملاعت هللاىل_صىنلا ضردد) حابصملا ىف امكح تقل اءالمذلاب ةهاك هلالوقي ناى غم هنا

 صضمض ؟نمراعتسهوهنأسأو هذ ىلع هؤارحاىأ(ضمضهت ااو)دحأ لك نمهنن امص ى د ءامضرعلاو

 برعلالوةنم نسح>أو هوةضمضلا«ةىقهندار اوءاللاب مالاكلاهب_ثفءةلءاددءلغاذاءالاب

 ارئاحىأرادقع :ىناعدم(دحالإءو تع فاكىأ(ه هركذ ءوب)ساسالا قلك ساعتلاب تس

 النانىأ(ارث ” 1 الو هظفاب هل( ارك اذال)ءو لك نء هللا هاج هماقم مارت>او هميظعت بح هنالدحال
 ركاذب ىلعتمو هوزئاح و(جامع) مدقت امءوفوريفذتلاو دراك( ىغرش ضر غرف بغ نعل ارو

 نم( ةمدقتملا سارغالل)» رك ذ(اماو)ىلو أاذهو قئلاذيك اثل ةدئازءابلاو ريخ وهوأدحال مت

 ْس , رمأ ( نيد ) ميقطمو 7 رادىأ(دد رتخ) هنأيب مهنا انعم 0 0 راكنالا 8 مك احنادن خهياعتداه_كا

 ل دوهنم ريعمايقوأ هل“ امدصق مدعلاب سم هنوك ىأ(بابحةسالاو )هيلعامج اوهنوك ىأ (باحالا)

 اهرك ةئتلاةعب رالاماسقالا فوترلهنام هوت الف :ىلوالا د رطاابةحابالا نم معامالةهار كلا هيف

 هل_-رىلعوهيلعإ اوبك نيذلا( نب رتقملاتالاقمىلاعت هللا ى> دقو) لاققهرك ذام ىلع دكا مث
 0 ) 8 وةلراكأ الاد -وىلع) ةريسشك ندطاو مق و مركلا (هياثك ىف

 ىء(و)ن ني رادلا قف م- 0 .لعديعولا]هج وىلء(و)هل-هن هوهسنم(مهرقك ن ن#«رد ذحالا)

 ىفانيلع)انههغقومىئالواهيزنا ”(هناحبس) رك ذىأ(ءالتاع)هضق :وهل اطدان( (مييلعدرلا)هجو

 صصقلاك خسنل ال_.قءالهئالانعووك ذ دوال ب خامات ىأإ(هلثك 5<

 هللا ىل-ص ىلا ثد :داحأىف) هلاثمأ ف ةخسنىفو( هلاثمأن هعقو)نآ ارةلا قعق هع امك ىأ (كلذكو)

 وأهوحنوري >2 ادراكنالاامم(ةمدقتملاهوج ولا ءإاتمو دانس (ةحيحصلا|سوهسيلع ىلا

 تاباك>ىلع) لوكع ةهاواو دهن يذلا( ىد- اَدعأ نم فا لاو مالا 5-5 أوزهناوخاو بوحولا

 ىتل |ةعالا بتكىأ(م متكىف)نيقن :انملاو ةقدانرلا نم قلان ءنيلثىلا (نيد>املاو: رقكلات الاقم

 دامقلا نانا اونا جب دع > (اهوذ يلم تن دادتو موظعو سلاح ىأ( مولان واهو فنص)

 هغلاخام لة:ىأ(د روناك ناو موياع) اهود , وةمشعج(اهمش)اولط .ىأ( (اوذقني 9 هوبدتحمق

 ضم مثلا ناعم نموىفاسملتلا

 نالد_ىد وهو راثك الا

 اذهىفلالقالاوراثك الا
 انال عوذد-هن مق ءاودس

 ةياع تترتب ال لالؤالا

 10 ا نك م محلا

 2 زعتلاو

 5 نيدعتم ريدحتلاو
 ئىذلارائكالااءاو مدقت

 ىهةدئاف هي اع بدرتنال

 تل كاذال) عونمملا
 ارث !الو) 0

 انام الذانو 5 06

 ئعرش صر-غ ريسغل) 2
 هنا لي سدلربخ (حابم
 اماو) هوركم وأ 0
 (ةمدقتملا صضارغالا

 صقنل اودرلاوهداهثاأك

 لادلا حقب (دد رث-د)

 عوف ىأةددشم] |والا

 بتاخالا نيب) ددرت
 لوالاو (بام>-الاو

 م_ءاىلاعتهلل و لوأ

 هللا دقو )باوصلاب
 نس رت-غللاتالاةم ىلاعت

 ىلع اذكلا ىأ(هيلع

 ىهلو_ترىل-عو) هللا
 هح - وىلَع رام كالا .(هياثك

 ىأ(م -هوقل راك دنالا

 (ريذح:لاو) راقكلا لوقا

 م-هريغريدحتلو ىأ

( هناتك مع ىف)م اظءملا هلو_سر ناس !ىق( انيلع هللا ءالتاكموياعدرلاو) . هرعأ ىلع ىأ( هيلعد .عولاو م هرقك نم)
 كلذكو) مرملا

 ريد_>ئلاوراكالاع نم( ةمدعتملاهوج ولا ل ءةح علا ىذلا ثدداحأ ىف هي رص ةرابعلا,انيلع ىل:املاثمأ ى ٌأ (هلاثمأن م عقو

 تالاةمت اراكح ىلع) نولماعلاءاملعل| مهو (ىدهلا ة-ٌءأن م) نورتاتلا(ىاخماو) نو هددقتملا(ىنا لا عجأو لاهر يغرد يعولاو
 اهم ثاو طقنيو )مدل نخاسم( سانالاهوذ عيل ءولاو سب ردثلال اح( موكا وموتك ىف)اهر كذ ىلع ىأ( نيدحاملاو ةرفكلا
 درو ناك ناو) ةب رمش يدكةزجت عج(مهولو



 ىلعهدرىف هلدمد أ عّنص 5)25 ةءاعزلاب انك ىقءاك حاسم ىشأ ءا(دسأ نبثرا < |ىلع)ركذىذلا( اذه ضب راك ل ءدح ني دج ال)

 01 رانلوغلاهبهذ من ؟ةردقريس لو! تاوةعرت ل ةزفكلا ل ةعدتملاو منا وقص نبمهج باح[ نم ةفئاط(ةيمهحلا

 نمم-هيلات سني اميفدابعلانأو هللاربغد_>ال لغفالهناوتاعاطلار ؟اسورار ةالا نود طةةةفرعملاوهناكالاناونايذعي رانلاو

 ال1: دكال ذاع قربو ها ءاوهلاعأ ن مث ب كىلعر دقي الهد:ءناسنالاف لاوحالا ف الةخانحا ارلااهكر د ةردشا اك لاعفالا

 لاونيعباتلار اغص كر دات اد الا ىف قا ذا سسح ىلءلاعئالا هي ةىلاعت هللا اا ءاوت" الو تانسملا قرات االوةدارا

 امونيعبرأةالصلا كرته رأى هوككشاملو ةيرهد مهوةين ملا نءكلذذخأو ىهتنااميظءارش عرزهن كاايشىورهتثماعامىهذلا

 ناسذالل قولا لمعلاب وأ هلزتعلالوقوهو قولان آرقلابىأ( قولخماب)نءائاقلا ىلع: ىأ(نيلئاقلاو) ف رعأال نمد عأ اللاوو
 لوقوهو مدق هنأ ءانعمو اذا ىنعمىولخغا نا ىلع مدقلا قول ابو أ ةي ردقلاو + ةلزتعملا لوقو هوهقاح وه ىآ

 ىساحلابفورعملاوهو(د_سأنبثراحلاىلع)هري_ةهزاجأاماقلطت مهاثمأوةرفكل|نءعروكذما] ٠ لالا ءدقامإ 3 از اذعتاكحراكننىأ(اذ-هضعباراكدن)ريغن عل هاكىأ ضيا لبنحنيدسجأ امال | نيد املا
 م:صام ل ثم رك ذأ (هلثمدخأ) مامالا( عتصدقفإ هج رتانمدقدقو ةروهكملا فيل "املا بحاص و4 1 7 7
 اذ_ه مهجوتد ااا باح صاوةعدتيملا ومس اخبداربا كلل نا 7 0 1 دو (ةيمه ا لعزدس + أمامالا ىأ(هدر ىف هل ةياعرلا باتك ىف هاله تالا ةمركذ نم ىب_ساحلا 1 0
 رايشخا الو هلةعاطة#ساالو *ىثىلعر دقسالن ا سنالا نا ى راب رت ناكوئدنةرمسوهوز رع ناطقا ناىفس وا لوةكوه مهج و اميظعارث عرزمنكلاي بش ىورهتملعامنا زيملا ىف ىى-هذلا لاقنيةباثلا مص عرش آ ىف كلد لاف 00 060
 تالامثحا ىناسهلملا اهيقرك ذ ذو قولا ءخسنلانمريثك ىقوةلزيعملا قرا ا ةلاناة خشن مهوقرباغب هنكل ةملظلا ىفو( قاخنابنيلئاقلا) ىلع(و) ناني رانلاو ةسنحمان لوي و ازا هيلا ت ذتوهيفاهةلكك هلاءفاو قلاخربغ ءوضلا ىتاامت
 قاخدا رانا رهاظلاوةم_تالغلالودوهو مدقق ولا نادارب تااشمو نآرقلا ةيقولخم اهم رهو ةيوشلاو همهنأب
 ه_ضقم)راغتحالا ىأ (ءارزالاو)هنم عقو نمل سو هراعىلاغت هلأ ىلص (هب_سةياكح نمإ امم كلذاولاق ىس مالكا هوو لاطدالاودرلا نممج ولا (اذهري_غىلع)ةغّئالا لاوذالا ىأ (اهرك ذاماف) ةراكسحلاهذهراكنال 5-5 >2 هم والزترثكل ا تالقمل ةدئاسلا ل. ءانحو فروه( ماعم رئاحاىاةمجعم نيفوأ| قمن سل ةلمهمنيس (ةغئاسلاهوج ولاهذه) ىف ىساملاهرك ذام( و)ربماوهو تسك ريغ ن هدابعلا لاعفا 0 بابرأنم
 هيقنوثدحتي اوناك م-متالرمقلا لظهلصاوةرواحغلاوةمدان الالم ثيد_كاوهورمش عمجاريىهلتلا 00 0 ْ ىأ(رامسالاو)ساذلاما وعاهكةيىلا صصقلاىأ(تاباك-ىلاهج و ىلع) عبفرلاهماقمو (ىلعلا 9 3

 مالا ٠ درا اكل قدرت وهو دال ن حلل ىف رظتلم ا مالا ىهوتف رات عجن رغأ | ©” تارم اف دعبل تزوب ««افو نيل ههمءاروءاطد(فرطلاو) ىنءعرمشاورمسلاةبهتالار صم هنزمهريسك مهضعبزوجو 0 0 35
 الات 0 رو هوَنا للا ةقالط ىنهءنيتدت في هنا ل دقو هلم ىتب_سلامدافتملا ديا ث ولسا تح
 لوالاانهساذملاو سايقلا ىال_ ىلع تع ءدح عجن وك وىقإ رط ىلع داموهو كد هودحأ عج :وفدمو ار

 ىول ع هناك الفان رودصت

 مهتالاقمو) ىفازاتةتلاةمالعلاهركذاماماو ىنءملا| ذهب قولخم هنا لاقي نا نعهت:ايصاضن[ ب < هناالا ىف ىبملاوظغللا تسحب
 لاقو عوضوموهىفاغصلاا لاق دف م اظءلاهللاب راكو هذ قوام هنالاق نمو قول ع :ريغهللا ماك ا رقلاثيدح نمدئاقعلا ح رشؤ

 ةلدأر َ ذ ىب_باحنا نأب ى بالا ىلع هراكت 100 ةنادعسالو اذهلطابهقرط د ثيدحلا اذهو ىواخسلا

 0 نالطن ةياةئلاوةياقعلا لدا اب مويلعد رل مها مش ىلا تفئاي ل ث دج أف الذ ةنلا لها ةلدانمهد رم ةعدتبملا

 (امع)ةب اورلا ىأ عفرلاو رحاب( ةياكلا) ةءوذرم ىهوةزئثاملا ىأ ةمجعملاني_غلاوةلموملا نب لاب( ةاسلا)ةمدقنملا(هوج ولاهذه

 هبصنء)ءاردزالاىورو(ءارزالاوه.ب-ةءاكخ نم) طدنلا(اذد ريغىلعاهرك ذاءاف)ا هو ' هك نموةرجفلاوةرفكلاتالاقمنم
 زو< ورمعلا ل ظىف هلصاو ل الاثيدحوهوناكسا ونيدحت هد رمش - + (رامسالاو راق الاوأتارواغاف(تاياكهتاهجو ىلع

 عيجماغلاوِزخآ ىنونارلا عتنو لمه دنت (فرطلا او)مب معن دعب صيصو عفاقاطم لي الابككد اذار مسا ردصم هنأ لوز هشرم 31

 سا ديس للاب ثد حملا (عاماك " ىأ(سأنلا ثي داحأو) لالا اا قناع ةراظتاموهرهق راك



 نةناثانكامفو(نيمسلاو) ليزحلاىأةفلثملابد_ثنوةمجعملاحتشب (ثغلاىف) مهئالا-فالثخا م 2( مهثالاةمو)

 نمريخ كشف ناو رعنباكلملادبع ىنعيُك عنيا ىلا ىلعه_نبال سادعنبالوقدنمو عيحصلاو لطابلاوأ ئوقلاو يعضلا
 (ءاقخ ماارد اونو) ةيرخسا اووهلل اىفهمالكب ىلاببالن موهو نجام عج م اديد ثنو مملامضن(ناحنا كح اضمو) ريغ زيوس

 ريغ نمةغلابملاعو رشلاىأ(ضولاو) لقعلا ضيفخوأ ل هاجم او هوهيقس عجماهغسلا ىو رول علا يقر وهو فيخس عج
 ىو نارد_دصمامهمالناب رعمن امساامّما ىلءنينونم امهر ونايكتم نال _هفامهنا ىلعام مال حتفب (لاقو لبق ىف) ةظحالملا

 ىلعامهؤانب واذك لاقواذك ل-يقم-هووقنمنوسل املا هءث دحام لوضف نعى ىأ ل اقول .ةنعىبنثيدحفف ةياهغلا
 2 ىرءامهئارحاىلعبارعالاو ريمضلان ينمْضةمنييْضام نيلعفامهنوك

 هثلثملادب ثنو ةمجعملانيغلا تقي ثغلا لص أو هريغو ه.دتعملا قىأ(نيمل او ثغلا ىف مهتالاقمو)

 نمري_ّكءامهنءىلاعتهللا ىذر سابع نبامالك قو ركذاملرمعةساف نيه سلا دضلو زهملا هانعم
 تالالدلا فال_ةخال عماحلا مالاكل او هو كل |دنعٌك ع نبال -هذا هل لاةنم> هنبال هلاق ريغ نم مس
 ةبرخ_ىلاو لزملاداتعي ىذلاوهو نجام عمج(ناحملا كح اضمو) مايك لب زها ثغلاذا ا بةوأانسح
 رداوتو) هتمكحض:اموهو ةكحضم ع جك حاضهو هولا اهاَع نوال _دأ و ةالا مري غنم

 فيخش عجم افوةمجعم ها ءاقخ#ل اوهعوقوةل2برغم_ملارعالاو هوردانوأ ةردان عسج )م اقحسأا

 م-الامىأ هلوأ حافب( ىنءبالامو) هلوقب هرسفو (لاقو ل_.ةىف ضو او ) نيدلاو لقعلا ىيقرلاوهو
 ليقنعى-مثيدحلاىفةياهتلاىفلاق هينعبالامهكرثءرملامالسا ن حن م ثيدحلا قوه ىتعن و
 عم لعذ هنا ىلع ىحيف نييّضامنيلعف نمنالوةنماذك ليقواذك لاق لا ةيف هءثدحتباعىألاقو
 ل_قوءادتبالا لاقل دقو ىعبالاعثيدحلاةرثك هانعموماللاو لالا هياعلخدتةررعي و ريمضلا
 هيقونامساامهف ىنءمال_ ةوالوقلاقلاقي ناردصءامهليقو هلةةيمحالو ل_عبالام ىنعملاو باوحلا
 قلطم ىدعك ريعم_ساقءاملا ل وخد هإ_صأ ض ولا 9 نين :وئمامه 1 واهحتف َر ودق علاطملا ف مالك

 9 وععلا وعنملا ف دشأ هضعب و) اعرش ةرداح ريغ(ع ونمم) هدعدأم و بسلا ن موكا( اذهلكف)لوخدلا

 هب (دصقريغىلع) ريغ نع( هل ىكاحلا هلئاق نمناكاسخ) هناما ةمتواغشب هت> ابق ةدشر|بت عاب( ضعد نم
 عقواساو هت اكح ( هنداعنك7موأ) ةيدشاو يدش هن ابق ىف ( هاك>امرا دقعةفرعم) ريغ( و) بلل
 أ انهثيح( وهثيح)عسقلا ىأةدحومءابب(ةعاشدلانم)هاك-ىذلا (مالاكلا نكلوأ) اردانهنم

 نمةل#اىلا فاضرالو ناكم فرط ثيحو حقو هب ركوه ىأ ف وذم اهرب خدإ_ ةفاضم
 هرهاظ ناك ن اوءار زا هيدضقب هناي علل هتعاشب ىضتةبال ما ةمىف ن وكي ىأ هرب_غناككملا فورظ
 ابا وصهدعىأ (هنأ اوصئسأ وزهنع ريفتتل اود راك ال 1 ذاعا و (هناس> سا هيك احىلع :رهظل 0 و)كلذك

 ناو(هيلادوعلانعىسمنو) هلهثءاكحىأ(كلذ نء)هيكاح بو و( رحز) كلذك ناكاذافهةثعد
 اميفةماتتساللدشرأىألوهجلل ىن.مواولاددشم( موق ناو ةوبنلا ماقملانوص ىرخأ ةرمدب ظفلتيال
 ىأ(هل) ق-ةسمىأ(تجوةوهف) رح زلاريغمب قلي ىيةخرب زعتي ىأ(بدالا ضعبب ) هيك

 لاقريمضلا نمنييلاخءامالا

 نع ى.هملا نوكيف

 الوعصيالام لوقلا
 نم امأق هتقيق لعل

 هش ١ و رع_تنام كح

 هساقيقح فردعن و
 قداص ع ىلاهدنسأو

 هسنع ى-مالهجو الذ
 هدا رأليقو هنممذالو

 سانلا لاوقأ ةباكح
 ىدحيالامىلعثدبلاو
 الواع_ةنالوارضهيلع

 اذلو ىسمتناهرع [هينعل
 فيصملا هيلع فطع

 هلو-قي ريسفت فطع

 ىأ ( ىنع الامو)

 مسهنيد ىف مهعقنيالام
 نمهدر ودق ةمدايث دو

 هكرتةرل مالم ناسك
 لصأ ىو هتعنالام

 ةمجغملا نيغلاب ىحندلا
 ىأ هل وأ مكب ك وكف

 هسيق ضئاخلا ىن+:الام
 اعف هيد_تكالو امش

 ىأ(ةف رعم وأ) ايشدر(دصق رمغ ىلع هاى اهنا ءلثاق نمناكاخ ضغد نم) عفذال(هن وةغل ا و عملا فدشأهضعد 0 ع و:ماذهلكدف)

 هنرثعد عبق( هيداع)ةياك-لاوأ ةلاقملاك إن( نكس ملوأ) هرد_ةبةخسن ىفوةيدشالاو:دشلا نم( هاكحامرادقعإةفرعمريغ ىلعوأ

 رسقو ل وخلا أهدعب نيشل !قئسىفاسملتلا لصأىف وةحاضفلاىأةدحوملا مدقتب (ةءاشدلا نم) ىغا(مالكلا كك مذا)هنل ذو

 ه5: اك> ىلعةخ_سنىف (هسيك احىلع :رهظدملو) عيظفوهم رئأ عيفشوأ عيش هنا قةباغلا ىلا ىأ ) وهثح) ةحابقااب

 ه_ئظ لبابا اوصالواخس> هن وك داقمعاهنم .رهام» مهنا ىعملا وهندلابا وصهدن-عىأ(هنا ودتسأ 0 هدنعانس>هلعج أ (هناسحتدا)

 كلانه هلاقىلا ىأ(هيلا) عوج َرلائأدوعلا نءةخسنقو(ةدوعلا نعى و) هلوتاذكول اوه ا ةغيصد (كلذنع رح ) احا,

 مقناوىورةياو رلا ىلع ةبرتم ةعفنمريغ نمةداكسحلا ليدس ىلع هل-ةانلب وقناىأ ةددثاواولارمكو فاقلا مضب (موقذاو)



 نكي نف(دشأبدالا ناك) هني اغلب ىأ( وهشيح)ةعان_كاوأ(ةعاشلا نم) ى-غاوأ ى" احنا ظنا ىأ (هلظقا ناك ناو)
 قب رط ىلع لئاقلاوأ ل ئاسلا ىأ (هول.فا) كلام( لاق قرا نآرقلالوةءن عاكملاملاسالج رنأ ىك>دقو) وه ثيح هيكدت
 كلامرعأو ىحندلا لاق( _دمهانعمساسغا كلام لاعتف) هلوقأ ىذلاانأالىأ (ىري_غنءهتيكحاسما)للئاساا ىأ (لاقف)ة ياكل
 ةلبقلا لهأ ن مادحأر فكنال لوي نمدنا عم بجعه تقولي د اقهاتابث نود هتيةولخ ءلئثاقلا هنا هماهتادرجع لثا سلا لتي
 نال بجعأ ل يتيجعاضرأ اذ_هوىحدلالاوه-:ءلاوتسلا ن عفكال عدرلا ىأ( رحزلا ىتد رط ىلع لام نماذهو ) فنصملا لاق
 ديدشتب وهو هلثقب رمالا ف غااس ل ىأ (هلتةذغني مل) اكلامىأ(هنا ليادب) رح زال( ظيلغتلاو)دحأ هءلة.مللاوث لا نعارح زلتقلا
 د_يعبهنعرذعلا اذ_هرىحدلا لاقىفا_ملتلاه ركذ لهقلا م>هيف ضءلوأ هل دق ىفرمالا ضل ىأ ةمجعملا لاذلاب ور و سك ىاءاغلا
 ناكائاهرعأو ه!كلامريغكت هدرب
 اديدشايرضهوب رضاىأ
 || هنرض تحت ل_ةةولو
 لمنع هرحزل ديك ان
 روهظالاو_لاا1-ه

 نم مذ هلعلو هرمأ
 ىف ددرت مهنا ىلئاسلا

 لكس ا دو هما كس

 لاوءاومسالا نعكللام

 نفيكلاومولعماو تالا

 هربزعنلوقلا اذهبدارأامناو هريغكتكلاممالك قسما وقأءابأ هريفكت دعب 0-5
 |0000 ا ا أأ||| | | |! ]1| 11 1 1 1 1111 1 1111و

 ثيج ةعاشلا نمهظغل ناكن او) هرهغنءايكاح ناك ناو ةومخا بصنع قءليالابهماكتل سداتلل
 وهر( قول نآ رعغلال وعي نع)ىلاعت هاه ر(اكلامل أس الج رناىك>دق ودشأ بدالا ناك وه

 ماهالالاسقف) ءارغفالا ىن_ععقالتالا نم هنامهوب هنكل كلذك ىرعشالاد_غءةولما ظافلالا ىعع

 ضن رعت هيقفهللا مالاكب سل هناهرهاظ نال فلسلا اذه نع ى.مندقو (هولةةافرذاك) هلئاق (كلام
 هيلع مالاكلا قايو نايبلان عون هنرهشل لما ءذهىف مالاكل اول و هيلع هللا ىل_ص ىننلا سيكتب

 نعهثيكحاا)لئاقلا كلذ(لاقف)هءامزاجكلاممالاكل ف:صملا ركذد_:عكلاثلا بالا فاضنأ

 ىدليالا لة راكب سلتمتناف (كنمءانعمساءاكلاملاقف) رفاكي سار غكلا ىك احو (ىريغ
 (ظيلغتلاو رسزلا ىند رط ىلءىلاعت هللا هجر كلام نم) روك ملا (اذهو) كل ورب ريسلاب رهظ نا له <

 بهذملا ناؤايعطق ك> هر ككل ىأ ( هل 5) ةمجعملاب( لهذي لهنا ليا دم) هياعراكدالاؤد.ددتلا ىأ
 ا 0 درء د | ا نات او لودي
 لاهنمثيدح نم ىو رامو:ر ورمل ابنيدلا نمامومل ع ءارعأر كسن | نملة ةياسءاوهلث «ىل-ةةيالنا || | 0 لاؤنسلاو تحبأو

 هنابداكحامين احلا اذهمهتأ ناو مهد _:علوونموهذتدئولهنا عمتدث.لرفاكو هذقولخم نآرقلا
 نمافوةهنعهش اك (هريغملاهبسنو ) هدقّمعن وهوهنع ىك حيفوريغ هلة. لوهع رتسخاىأ (هقلثخا

 انستا نإ ةن لاس( ل أذل لاه هند د هو ك3 هم يك نارا دلة داع ثا” تاك قا و. هب رإ] مدسصق حزب عدتمملا
 هباسحتسا) هل ةن لاح( رهظوأ) هل لاح هنا مع 20 وهركذ نم رثك ناب( هلداعلا: تناكوأ )هن: دحخا وما 5 75 ا

 ملاذهلف انيموأابئاف
 ريزعتل مامالا ضرعتي
 لوقلاامأو ماقملاكلذىف

 راهظا عمهتمراثكالا داب ماولا لو ءقم مسا مالالا عقب ( هل اعل اومناكوأ ) هيفر وذ كمال هن او(كلذل
 اريثك هظفحى أ (ظفح:لاوأ) هيفر وده الهدنعان.ههدعىأ( هاف افختسالاو) هبت هناوهل ليملا

 هللاىفصووجهراعشأة راو ر)ةرثك (و) هيلعاصرس هفرعي نمي(هسيلطوأ) هن ركع بقوهاسم ( ث1)
 (اذهمك>ف)نيكرشملا ز ءلوقنملا(هبسو) ريسلا لهأ هركذاسمنوكرمثملا هيداجهىذلا( سو هيلع
 هقحتسامم (هلوقبذخاو:)هناهمكحو ى اا كال (هسفن) هلة ياكحريغنم(با سلا مث>) ىك امنا

الاق باسلاك(هلتقب رذاييف) هاكحامهل وهل (هدسن هعقنت ال وز نانلا 00
 3 كمان هركذامو ردح ني

 لاقي و مهجءامسأنمةيواسهلاورانلا هلوخدب رجعي أ (ةيواسهلا ىلا لجعي و) بيل ناىأ هلي حرش و هلحتسلا عر رق

 0 0 اميف ىك احنا اذهمهتأ)ناوةخن ىفو(ناف) ريك الاهقفلا
 توف

 اهلثس (هلةداع) ةلكدملا (كلث تناكوأ هريغىلا هبسنو) هسعن نمهارتفاوه لع نمهع ركخا ىأ(هقلتخا) هنأب ىأ( هنا اكد

 ىأماللا عتفب (اعلومناكوأ) لاقملاوألاوئلا(كلذل) هناسحتسا رهظأةخنىفو (هناسحتسا رهظوأ) ايئاداهرهظب وامئاد

 هجوتلا ةعرس فام خةسالارسف ثي>ىحدلاب رغأوهلقنبةالابملامدعوهرك ذيناجوتسالا ىأ ( هل فافختسالاو هلثع) ارثكد .
 هوجهراعشأ ةياورو) هلقن ىلا همضيل هلثمبلطو ىأ(هبلطو ) هلاكشا ىفةماعلاريحتب اسم هلاثمأ ظهح سلط ىأ ( هلم اظفحتلاوأ)
 هاكح ناو (هريغىلاةيسن هعفنيالو هلوةبذ خان )هنيعب ىأ(هسفنباسلا ى> اذه ك>ة) مالاكلارثن ىف (همتومالسلاو ةالصلا هيله

 لاقو لوقلان حم ىفممفرعتلوىلاعت لاقدقوم ةامبعشرتيءانالا نافهرغك ىلع ةيلاةموأ ةيلاخنئارقةمدقتا ا تارامالا نا ءريش ن د

 هخي ران ؤىراخلاءاور ل جوز عءهللار وب رظني هنافن هواة سارفاوةتادر ودتو ني سرها ىأ نيمعوتلل تام” الئاذ فنا
 ةيواهاىلأ)هءعراسي و ىأ مجاديدشتب(لجعب وهلمعب ردابيق) ىر دل! ديه ىلأن ههعا ىف ىذمرتلاو



 لاثدقو) ةيماحرأنهيهام كارأامو هب وأه همافىاعث هلوقىلاءاجياهعزش هودلولا ىوام مالا ن '(يت هزي موهأوامئأ الدب رخاب(همأ
 لاهول هنمن أ ناك ىناسملتلا لوق ه.عقدن اهضعب وأ هفصن ىأ ( تدب رطش ظفح نويف) مالال ادد دش, ( مالس نب مساقلا ديمعوبأ
 (ىفلأنمض عب رك ذدقو)هرشندارأوأ هظفحدصقاذا ىأ( رفكو هفمل-و هياعىلاعت هللا ىلص ىذل اه. ىجهاسمت) ةملك رطشوأ ةملك
 تلةىااولا لصأ ىف كلذك وههج وامىردأالو نيمالب خلا ضءدىفو ىناسملتلا لا فيدصتلا ىععفيلاتلا نم ةددشم مالب

 مزحنباو وهاذهفلأ نم صعد لعلو ىاطنالال اة. رحّدلاو فيحصتلا ىلا فيلاتلا نم لةثنافمالالابفلالا لصت | هناههجوو
 ليقوهلوقن ءارعش ل ه٠ لوأ اءاتك عضد لام هلع ىف سانل اهاوفأ نم ةمالس ىف و هل ةعنمهخسو ىنناسالا ل يقوادد ملأ ىلاعت هللاو

 وهو ةمدملاو مشلل رعت دقفءاسا ناو ةميغلاو دحال ف دهتسا دقن سحأ نافمداءانبالمذلاو حم الف رمش دقف ايامك عضو نم

 اعش هو )

 1 || 0 دل هك نس دا حك ايف عيدا سات < ٠ لوقهئمو لعن سانلا ىلع 1 ص رعن قط ىلع وإ ةءل ه> دف نص نملدقو فدهتسادق اص نمم 1
 5 دقو) هنواهلانملدب رو رجيوأ عوذرم لعاقلا بئ انو دو رسكدتو ةمومضم هن زمهوهغامد مأ اهنال ةاورلاىل عن ضرعنال اهسأر اهيل |ىواب ىثلا مالاك اهتالء اء اءاس مو لرد اهم“ (همأ) هلودو د فايءاعدلا ىفهمأ توه

 ا[ عدم هساكو ل2 الخ ىنلا هب ىجهام هناور مي رع لع يبل عاججا) نيدلا هع نيدهتحلا ا نم عاج الا هيلع عتواس» تاو اىأ (عامجالاوف فلأن مضعب رك ذءقو ) رجحنبا ' ىذهم |إ كاف كلذريغهيدصقناال هناسحتساوأكلذب ىذرلا دنعرهاظر فك--| | نم رك ذاموةغلامم رئاك ىنعمب م مخ جا ول وأ ىجه نم لعامل عجار ريمضلافرغك وجه ىأ ( رك وف _ىوهيلعهللا ىلص ىنلا هبىجه ايي رسولا را | ير مسن يأ( تييررطت ظعيس وم هج مديرو مزال ديرش ا اح
 ف 0 3 ل مولر نوتتاس وود تا لو . رذحينيذلاىأ(نب ز ردت نيقتملا فال اها محر 0 كاذب دآر هلا راخأ اك هناك وبسم صر هرتز عاب نعزا فارقت حن وحر علا اممهتلازاىأ(و عصب نآالا هللا أو اذه نود) 0 ىحمالنا مرح ىأ هبا رص تراكم دع وعمر و)هريغ وانتو لا رقو
 نالت ه.فاودحول || ىلع 1 وىلاراعشالا ىأ (هليدساذهناكامريسلاو ىزاغملا ثيداحأن ما ىطعسادعت وظف وأ

 [سيلا 020211 اذل يقرع لهتت اواي هباكحةلوخدملالاو>الارك ذناهمالكن مجرخ' ني معآ لدعت د_>حأ لك 0 ضع:لاهىدلي داعرل دودو هيد / احهىأك (هيلكع رغفملا) هك الع هللا ذدخاىأ ىلاعت هللا ىذ 1 ع د) مهريغ لا حالا هاو زمو ما رك ذاعا , رهظيل ىأءا را وة مع نيانع ىو ر وأريسسب ايلا ا او لرالوأ عشك 4 ةنيردكو رح خلا ةىأ(لوالاءوج ولا اهال_ةخا هيفاودح وأم و لخ) مجمل نشل دس نو. عت هت قواته ب اري ومحال بسالو ١ هتلد نع نيسنو طل || 0 اي ل هع كا سيمور اشاد ]ناتو و ناتكلا انه اماواريتك | فس( حاد زادك رو نمد نمر .تو سبا ناني س قا درجت مسمى را
 2 هاوةيهيلاراشاف همسك ةره-ثارضاخ اك هلل هج (مالسني اعل اد_يبعوتأ اذهو ) ىهتناةءاكسحلا ىف دان سبط لااا | اس ند تي درس يسرد ه2 ىو

 كلل يل ا 5 تل
 ( لو هيلعىلاعت هللا ىلص ىذا هب ىجهم هياور مج رح ىنعنيمملا#ملا عاججا ز مجالا

 ندولوهوحنو ( و#نوددح وىتمهك رتو) ه-:,او رريغنمولوىأ(همارقو)ةخسن ىفاكهتباتكو ىأ (هلا:كو) هرشنو همظن نم
 ىفنيطاتح (مهتيدل) نيسرتاىأ( نب رز حاملا نيقنملا نقال أ ىلاععا هللا محر و)هنيدةهج نم هعفذي هنادررمض لوص>و هريغباتك

 نمارمتك ( ريسلاو ىز ملا ثدداحأن م)اوك رتكلذلو (اوطقس[ د قف) ىحسدلا لصأى نيدرجتملا ئيزرحتملا ضدصتو مهتيقي زعأ
 ليلة ىأ(ةريسياهو رك دءايشأالا)هتياكحزوجولو (هتياو راوك رثو)هريغوا رعش ىفهوجهنم (هليدسا ذه ناك ام) رث*الاو رعخما
 ةزمحلا مدن (لوالا:وجولا هذ هوت ىلع) ةحبقم مى أ هع: م ريغو ة> فن ىفوةهوركمريغىأنمشلا حف (ةهشبم سم ريغو)

 زو واوريتعي وسانلا ىأ(اوريل) ةهاركلاو مب رحلاو بدنلاو ب وجولا ن«ة-ةباسلا هوجولا ىأىلوالا عجواولا فيتو
 اهلناننمولو (هبندب) همشطد ىأ(هيلعىرتفملاةذخاواهلئاقنم)هنب وةعىأ(هللاةمقن)او رهظيل ىأءارلاوءايلا مضد نوكم نا
 ماللاديدشتب (مالسنب مءاقلا د يبع وبأاذهو) ىلاعتو هناحمس:دخأاو ريلىأ ريمضلابهذخأو ىحدلا ل أ ىفو



 أحيضوت لئاسملا صعب ثاشا قل ئالدلا نه( هداهم ءالا ىلا) سيشحأو يأ ىأ ( رظ_طا|هيف) طاثحاوذبتباىأ (ىردتدث)
 كف) نهتم( هبتك ىف) بدالاباب رأراه-ثىلع(ب رعااراع_ثأ ىحاهأ نم) ل اسوبلاط لك ةفرعمىفلئاسول

 نئانا نال رطب او( همس نو
 نيملسملا نم (دحخأ

 (هرمشنب وأ 5-2

 ام فيك-) ه* كني ءامدع

 لصوت ىأ(قرطتب
 ىلا) هلىاحنا لاهي
 ىأ( رشل اديس ضرع

 ماعلا ديسلءمدآ ىبب ىب

 هلعىلاعت هللا ىلص)

 ىفناسملتلا لاق (لسو
 اعائرحتلا اذهنارلعا

 ملدا ىافلا ىف رهظ

 نب رعاك اناك نااماو هله

 رك ذف ارئاكوجهلاوأ
 هناك مظعأهب وأسم

 ةباكحو ةباور بح سف

 وأار ةكج اهلا ناك وأو

 اماسمو_>هملاو أملس

 ذأ ذيالزاىلوالاق

 ماسهنب |لعتاكهريغن
 ىل_ءلدباممهت رهس

 اذهنموهنرب رس نسسحح

 دوسالا ىنألوق

 ' ىلؤدلا
 نبىدسع ى عمير ىرزج
 متاح

 تان رواعلا با اكل اءازتم
 لعفدقو

 هلوقب ةغالا ضعب هلدنأ

 نيح اصلا لاح رلاءازس

 لعفدتو
 ءاح نيىدعنالكلذو

 *(لصف)#« نيعجأ مهتع ىلاعت هللا ىد ةرهرادعلا رياكأن مىاطلا

 هللاىلا سا لا اعدو ثعد نيح ( هلاحه 2-2, !ةفرعمو] مل_سو هيلع ىلاعت هيا ىل_ص هلم ذاةدشىا

 وجهملا مسن عى
 مذىفةكراشملا نماظةكقو) هنيةيرمالءاقبسا ىأ(هنيد/ءاريتسا)همذركذ 2 5

 ه:هلل له 3 ب ب7 15ريال يري 5 2 22 0 ا ا ا ا ل ا ل ا ا ا ل ا

 ةيضتقملاّْرو رضالهيلا اجتلا ىأ (هيداه كالا ىلارطضا اميف) تدشن ىأ ةلمهملا احلاب (ىرحتدت)
 راعشأ) دئاصقلا نمهنى > هاموهو ةيجهأ ع( ىح اهأ ٠ نمزه-صقي ؛ اميه ل عرمأ ف ودا هرك ذل

 (وجهلام .!نعىكفن) مل توهملعىلاعت هللا ل_صوىننل او>هريغدار ماواهقلا ىلا( هبتك بزعل ١

 هريغو ىلت ا رعش قا مهداعلا مهوتاك هنعةيرولا الوفا ملا لهأ علط كمان ه4 1 كادا رما سدل

 بدالاب ماسلا هل نمهق َر عن رعشلا قرممكو هوى رصخاا هنازهموه ىذلا لعق 2 :الثم نت ءنعربعن هن

 ىذتملا لوقك (همسان ز وب)لاقا ذولفرث ئامضلاباب ف ىذرلاهرك ذدقو ىوغللااهانهعهناع كا

 تب#اوعاعملو ركب رايد « اهمك اوم'العل هل عفن اك
 هضرعف ضو لاو دحض نماثيربهنيدنوك,نالابلط ىأ (هنيدلءاريشسا) ةلوختل هقبدارأ
 هباحهال(هشي و رباه نم (دحأ مذ ىف ةك راسملا نم هسقنلةنا. صواظةح ىأ(اظ 2 2 نييعتلاب

 نمارعملا( رشنلا ديس ضرعىلا قرط> ,«فيكف)سانلاداحآ ى-ىقاذهومركذةءاشاىآ (هرمتنوأ)

 نىئاشاادحأ ى ااوكغل. نم سلايم اذه دمرك و فرشوأ ملسو هيلع هللا ىلص ) صْئاقن | سند

 هلص نهيق سدلا؟ 5 ( سو هيلعىلا تهللا ىلص ىلا ىلعز ودك مرك ذيناعبا بلاهدولا لصف)©

 هضورعث دحي ىأ (أرطباموهو) لاقأرك ةيرشدلا ضرا وعلا صعد نم (هياعهزاو جف فلة لا رام( وأ)

 اهتفاضا ة>سن قوه وأب هجوىلع(هيلا )هل هنو هقصو ىأ ( هتفاضا ن نكميوهنةيرشدل ارومالا نم هل

 ءاغتبا هللا ل->الىأ (هللا تاذ ف ريصو) هرحال داب زامثدلا ارومأن مدن 0 ءاىأ( هن ةماام درك ل ؛وأ)

 هعضول دأى تاذزا هقيقكتوانهه دارااو اظدالا اذه ىءماذهرشآ ضرغلالوهتمازجعالءاضر

 دصقي ىذلا تاو ةهملا ىنععورل معتسافاعدق هيف برعلاءاحصق عسون مث تبحاص ىنعع وذ ث نوم

 قدراولا ثن 12 1 امد قلعم املك ّق اشمته.هةاعتلدصقلا ب>اصدهن" اكهيلاهح ود وسو

 العو لحجب رلاباعدءاميفىأهللاتاذ فتايدك ثالثال أمه اربابذكي ل مدقتملا ليلخلا مع مهاربا ى>

 ّق ىراخت لاو اورىذلا«:ءىلاعتهّشاىض رسدمخلوق اوةهنمو © ليلعتلا ىعمانهن مادءافهلجالو

 ىلا هللا مهجر هريغو حرت

 ىرصمهللزاك قد ىأ ىلع ©« املسمل2:أنيح ىلابأ تلو
 ىعزمول_ثلاصوأىلء كراس *« اثناوهلالات ذ ىف كلذو

 حصد ملف ةقيةحلاو سفملا ىف دم هد ا و

 71 تاذلاه اوكف ىلع لوقو تي هك 2

 د رللعاصب الف نوملك- ملا هم سا ا همق لول دال ؟لصوةقيةح جاح ْراالاقو مب ةااح نيف ركل ١

 نعدعس لهذي رباملهدايقن او هللا ةعاطد هرمسق نمو معمم ريغاذه هرهريسقتو مهون امك هيف : مها طخ نم ىلع

 ا( هلمهاذاو) نيدلاءادعا نمتيساودن ءادش ىلءعريصىا (هئادءأهاساة من ههندش ىلع ناوصلا

 را عباسلاهجولا)
 ثد-<ىأ(أ ارطدام وهيلعو أ وعحىف) لوهاةغيدب (فلتت د“ وأ أٍلسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا ىلع)هقالطا أ( ّز روتكام رك ذننأ

 ىأ(هبن>ةماام) د حأىأ(رك ذيوأهيلااهتئاضان كمي 0 هيفىأ (هن)ةيعيمطلالاو >الاو( هب رشنلارومالا نم هيلع ضرع 00

 هلاءادت|ةق رعمو هم هاذأو هث ادء[ةاساق«نم)هئالب ةوةىأ (هندش ىلع ىلاعت هللا تاذىف 7 بصو)» ءااسلا وةالصلا هيلعىلب |



 هم 6 ءاناعم ٠ نه«ءلعرمو ل ةوقة:دش ىأل دس ونك اسرههف :هدحوم مضن (4 مز سود هب نمه.علامو الا وقأو هلاعذ أ ىف ىأ ( هنريسو

 هنم تدكتامةفرعموإ)ةءاردلا ليصح#ل(لعلاةرك اذمو) هب كحال دو( هنو ءرلا قب رط ىلع كلذ لك )<: :ثدعمرحأ ىفةأ- اقم ىأ

 هله جراخ) عون ىأ( نذ لانه رك ذا ف ىأ(اذهت زاصو هصخرشنلار اسزيب نم( مهيلعزو<امو)اموعىأ(ءايدثلا|ةمهصعلا
 / ىفىأ(هيفسداذا)ةقباسلالوصغلا ىفةر وك ذملا(ة:ىلا نوذفلا

 (هن- ثدعم) قيوءانعيئأ (ةاناقن مهيلعرمو).دئادشىأ (هلامز سون :ندم.تلاعو تراك

 لك )اهة طواهتاو 'ال ىلع هريصو هلم ىنءيهن ساعي امةثدعملاو هترشابموهتسالم ىنعك هناناعموأ
 (امةقرغمو )4 تق فرش 310 وهي ىدتقيل( لعل ةركاذموةيأو ورلاق رط ىلغإ)اذهركذيفىأ (كلذ

 مدقت ةمضعلاو صقن لك نءمهتثريتوءوس لك نعمه هللا ظفحم(ءايننالل ةمصعلاهنمتك) رمأىأ
 امان ءالةبالا ىأةنغا لد زتالا هنا ىد رتاسل ا لاقاذلوءثاكلارالهرا.ةءابةيصعملا نءهعتمام قا اها
 (اذهذ) مهل عه.ءارزاللالهتفر ءار 1 لدغ "(مهاعز وكامو )مالك لا «ىف ل دفا هللا نمفطل درت

 ه-.قسلذا) عونلا ى_هفنقلاوول-بقترك ذىتلا(ةمسلا نونقلاهذهن ءحجراخن ةلانهر وك ذا

 ءارذاالو) بيعونيشىأةلىومداصوةنكاس مءوةمجعمنيسغي صمغالري_فق: (صقنالو صغ

 ىذلا هجولا ىلع ه(ظفالالادصةءىالو) هااقىذلا ( ظفالارهاظىفال) ريقتوةنادا ىأ ( فاق ختساالو

 ةدشلا نموه ءاعىلاعت هلا ىل_صهاس أقام رك ذة ىأ(ه-فمالكلان وكب نا سكن لإ هندب

 ةناربا (نيدلاة_ءلطءأ مهقو)همشلام ةكزازتالثع د هيف نم ءأرأ (لعلا لهأ عم) هرمأءادّشباىف سوبلاو

 نيدلا دصاقممهملعل ميل ءريطال ناو كلذ ةمكح فرعي ىذلا موقلادي دش ىأ موف ةوأمهف عم جاو اع

 ىقةريصد ىلع هنالاهةةحتي ىأ(هدث ١ ودود وم ا نمهنمدصقا# (.دصاقممهقي نم) ميوقتلا

 ىذلا( ءالذإ رك ذن عهمصقد 0 لقاءا كو )م هردقةلال_د وءايدنالا تاماقم

 ندو هم_-يعفداعم دال ىدع محق (همهشب الهاسعنم) مالا وال صلام_ميلععأيد اللا و>أنم

 لاقمال_ىلا مما عدلا لسر ى> ىف ىد< ةرئالاهيقهع و هون( هنن ل 9 دإ 1 وأ) ةلودوم

 وأ ه- :همم_4ةنمقدإ ونمفاحة» رعب نظن ارهاطم اوءالمامرك ذةمرح نمهمالاكهاضةقاامو رج> نبأ

 د بلا ملعت فلس )ا ضعبهرك دقفإ) هلوقبهحضو مت ةهار يدار ادا

 فة 0 ذنماومثامىأةصق 2  ح( صصقااك ل :نمهيلع)ت امتش .تشاىأ(توطناال ف سو* ونةر وس
 ر ا (نمتةرعمفعضل) بد ناةل_صاولل نم مىلي>ةلاو ن تدوارعوةل-.لاروصلا,ءاسنلا

 نما ثيد-ل اىفدرودةوتاكردملل ن؛وصوىأ (نهكارداو نو ةعصقنو) اهيلع بةرغنامو

 ُْثد ,دحىق (ل_سوهيلعىلاهنهللا لص لاودق) ل و ' ما وعلارتغلوركاذراو د نب مْ دو لةعتاصقان

 هر صق ش رق ه_سقنورا ا ىأ(هراج ٌءئساب) لاقل ءاف ن# «لاح(هه 2١ نعاريخم ) ىتايش حدك

 مل-سو هيلعهللا ىلص(لاقو)هنسرغص ىأ( هلاحءاد :اف)ىرلافح رسثلاهذخأ ىأ( منغلاةب ءاعرل)

 مكحم |ناميالارونبنيفراعلا هياحتالاذه رك ذف(منغلا عردقوالا ىننءام)ناخيشلاهاور ثيدحىف

 مم:لاقثهللا لورا تنأ هيا لاق ثيدحما ةيقب وهمدقأ1لوادهفرشةردقءمهملعو ركذا هيف
 ىقاممدق:وناكممع لهو فار دلو 20 طد : رارقو ةكملهال ُط ؛ رارقىلءاهاعرا تنك

 ةالصلا مييلعءايسنالا عرىأ(كلذب)ن ,ارقلا ىف( هللاانرعمخأ او)نيحيصلا ورش هليصةثو كلذ

 هم دعم عاقب ,(صعغ)نغلا اذه

 ىأةلم-هةيمنوكسو

 صقنالو)
 راقحةساىأ (ءارزاالو

 ىأ (فافخةساالو)
 رهاظفالإ ءازهتا
 ه (ظذللا
 6 اكالاد_صةمىال وز

 نكل)ءانعمةهج نه

 نيقيلا(لعلا لهأ عمهيف 5

 (ندل ف ملط ءامهقو)

 ءاملا حمذو ءافلامذب

 8-22 وأ موك 0
 مهقن نم) ىذلان ٠١ طفلا

 نوق_ةدع ومد صاقم

 ع ودركا (هدئاو“

 ديدسرع تدخلا
 ىأ ةحوت-_هملانونلا

 (كلذ) نع ناص

 هاسعنم) مالكا

 هقفتيالىورو (هقفيال
 همسهقبال ىورو

 ىودو (ه.ىذخوأ)
 هلع فاي ناهيف

 هع وقوىأ(هتنثث)

 صنم رك د-) هيي

 هاسنلا ملعت فاسلا

 توطناال ف سو ةروس

 م

 ا

 (صصقلا كان نم هي هع

 نءاريخ مالسلا اوةالصلا هيلع لاقدقذ) نترطفلصا ىف( نهك ارداو لو ةعص#: نادر ممل 1 ءالتبالا ىسءاستلا ديك

 هيلع ىسو قواك لعن ىفراجءّدسالا عص نا هل هأ ضعبل هلعل لوقو سد رقل ىكتدلا لات( هر امس حشتساب) مايالا قب اسف هل عقوام( هسفن

 نمام) هنعيلاعتهتلا يضرترب رهىأ نع ىراجخبلاو رباجز ءناشينتلا اور اك(لاقو هلاحمادت 0 0



 معاى امل اىلاوواذ هرم' اوهدن نلدالا ىءقاى ذى مو منال وهيلعملاعت هللا ىلص هنعدرو دوم (ماللاوةالصلا هيلع ىموهن#

 ىواروهوديعسْنيدب وع اقهرخ آف ثيدحلااذهءدامنبا يللا را رقىبءاهاعرا تنك عيدمعلاثب :دحلاىنأ

 ةعب رأن مأزح هنول_ه< ماش !لهأودالبلارثك أ ىف شع ف ص:وه مران. دل ءازحا نمءزح طاريقلاو ىهتنا طا ريقي اش لك ثيدحما
 ىفتي أردو مهرد سدو هو قئادفصن طاربقلا حامعلا قوة اهنلا انةاازه 0 ءارلا نمل دبه.ف ةءأم كاوأر نيرشعو

 عربلذا ةضفلاو بهذلابطاريقلا هريسقت :قد وساطخا رصان نيدهم لاق دمدعم حم .ص لصأو هوانلصأ ةحامنبان :سىلع ةيشاح

 لاف مامالاو 0 ميههاربا هيدرسسقامعيمصلاو هل هأ م ةىعرب ناك امناو طق ةرايدحال ملسو هيل عىل اعتهّللا قدس ىلا
 نبامالكن مئرقتسا هيف نسرشعلاو كف هنسو هنمللذ ناكو ةكم ىحاون ىفناكم 14 مسا طب رارةناامهريغوةغللاو

 امهريغو ىدقاولاو و>سأ

 هلاقامدرباذ_هوى.هتنا
 نوااماذكو ىاقلا
 هحيص ىقىراخبااهيلع
 عي رٍبايةراحالاب اك ّق

 س22 22522222522222 222ئ2ئ2ئئئئ959593939322222-22252529525-- 2-2ي>شش 2 للا

 ىفاهلوةق مال ءةالصا هيلع سيعشا هيعرف (مال_لاوةالصلا هيلع ومن ع)منغلل مالسلاو|
 ىأ(هيفةضاضغالا همالريسقتلا ست ؟ قة صةمهتصقوهن" الا ساه ىنباىدحا كحاكسنا ناديرا
 هك ٌمكورصِم| ضغنمراء:بوهو صقنلا ىن_هعتاحو دف متامجععى هوم- :ءالةءاعرلان كا

 ال_صأ هنم'و ىف سداىأ(ةدحاو ةلج) همحاص هدم ى >:بامنوكاغاهنالر ؟ ذاع ىك-فاقرطم

 (رمقدتلاوةضاضقل اهيدصق نمفالدع) رالعلال هأةركاذم نم( ههج وىلعهركذ نأ هصاضْع
 مناط را 5ىلع :ءلا

 0 ا ءادالوأ ىتح(برعلا عيجتداع) منغلا ةياعر( تناك لب)ريسفت ف طعوه أ ان
 اردقمالاو اوسرعشتسا مترمضدالا مك مهةالخاادسأتوهنماءْضاونةحام 06 ملاو>الفلا ادعرمغ مهندب مل 0 2 . : 5

 ةرهاظ هب وة ةم ظع(ةغلاةمكحءاد :االكلذ ىف م :) ب احاف 4 هأهللا ردقتو كلذ عوقو ةمكح >امل.ةهناك || << 0 د

 ردح لوقكهئادّد ىف مالك! دك ا وا الاب او متف || جار ةكمسبت دالبلا
 ىلادت ام لاذو اناباو د ورعمأ عمس <<“ هلل !نسنلا قارعلابو رائد سادس

 ىنالعاكرالا اهوملعي 0 د اكل را ف

 هلاهد_كو 3 . افىفىأةغاابان لع نأاع' ع ]مآ ىلاعت 4 اوقوهاوتنمورمالا ىصق أى الوصولا غولبلاو

 ىأ(اذهفإ هرشعفصن
 ةرحابولو ماغلا ىعر
 7 ولا ريا( منار لل لات ردنوزو اهتنمو باوصلاةباغتغاب اهم“ اكف تغارلا ىأ (هيف ةضاضغال)

 هلدن د وعت ىأنملم_هع( تبنيرلت وراه رباع هناكهفطءاذلو ةمكحلل لمصفت هذعتامو وهو ةلاسرلا و (ةدحاوةلج) ةدقنمال

 سوسدو 5( هتتءاخ نم اهظقح مهر 1 طم .ط ىأ( م- «2أةأم بلاي ع رز ةريخو هن ردهلن وكمف نمهنال اوه ثء>نمنأ
 مهئافطص|ب (ةمارك-لانمامالس !اوةال_صلا مهياعءأدت االىأ(م 4قءءاع) منعا سوس اك ممالا لع لاكاا تدك

 فالخ) لالحلا هجو

 ريةحتلاو) صقذلا ىأ

 لل_هدق ك ثيح لعأهلنادن" الاى مهيدت - نءلعأ هنافىلاعت هللا له ىأ ( للا مدقةمولزالا ف )ةلارال

 نرم-:لا مال_تلاوةالصلام ميل ةلص>ىراخبلا حر * قى اعت هللا هجحر رجح نيالا هنالاسر

 اذااهءج و هم-:2غفق ةوسىل_عىمعا رلا رمصن امكمويلعة قفل | وهدا ماعلا مهن ف اكن امىلعاهيع را

هقوسو قرا بو بدو عبس نع اهظفحوتقرفت ةءاعرلاىأ (تناك ل
طةنماهر وماي هدرقتو ءاعرم قاهعفن ههئاملا

 نءاع

 ع اركاك لاقاذلو لاو ملا اذ ه ىلع هلاس رلادعب سانلا رومأس دقيفنا وةمالوهرمأىف كراش مريع سانلا ةداع) اهريسغوترحالا

ض ىلعق لكمال عيةهمسك وهعضاوت4-ءقام عمهتيعر نعلوثسمو ىأ ب 0 4
 هلا 1 ذامل- ثمىأ(كل 0ك )هله ر

 ىلرب 2 هنوك ىأ (همش) ل->حوزرع (هللارك ذدن) هيد ضي نت ريغ نمدناعلا ىدومت ءىلاعت لش مهلئبقو مهو

 لاش لاق 4 تدعم ةلةىف هتلئاعو هلهأ ىلع مايقلا ىقهن رك ىأ(ه هنأ. ع و]هنمكحت ٍم وا رعغص ْن وأ رعب فال: ايفلتك 5

 | ىسومةصق نمداق سيك اضيأ ب رعلاريغهداعن اك لب ناكملاونامإلا ف فرعلا

 ىرىأ (كلذىفمع:) لاقين ةدئاف نم مئغللءايبنالا ىرل لهذل يق ن اف ماحعالا مهو ل.ئارسا ىبب ن ماه متاف مال! امهياع ب رعشو
 كيوعت ”ىأ(بب رادو 0 رك ىلا مه) ىلاعت هللا ردو 0 :ىقو(هلل# رد :و)ءايعصالاالااهكر ديال (ةغلابةمكح١ايدنالال) منغلا

 لادلا مسكي (ملعلا مدقم :هولزالاىف) ةرامالاو ةمامالاوةلاسرلاوةوبنلاب( ةماركسلا نم مهى سامهتقيلخن همه[ ةسايسلاتي ءاعرب)

 مث بلطملا دبعمدج هل فك ةرهشأ ةثسهيلعتت دقات هيب اكول( همعمتار ك ذدةكلذك 0 رهط ىذلاهةباسئأ

 ىدهفنامالا ليصمتبالهام ىأالاض د ودكو 0 0 - رنا نك ”-اف هي يشك ناكذ بلاط وباع



 (ا4) رينا ىأ (رك اذلا كد: )ه هتلاسرر.ثب سغهرادهوهتباذ هن ىأ( هاهتمار 5 . رعذلاو) ةفعاومث اوباب/ هياعةد لاى رطىلع)

 تبجدعتلاو) هردقروهظوهرأءادتءاىأ(ءثدتمم نوري اوإهتمارككل نوضملا( هلاح فش راع

 ّقك ( النمسا عداه * 1 نا نتا ديو روك فا اب( هل-.ة) مهن ىأ ةحنم عج نونلا حافو مما رسككب ( هللا حمم نع

 ةوكو هنوم : ىلع هلالده قلد ؛) هتصةنمىلا ىدواامىأ (ةطاضغ)هئركذام ىلع (هف سدل هدنع)هللا نمةخسن ىفو نوم ةخ

 هروعد

 8 ةنسىأ(ايشفابش مهفارش 1 ماءاداعىألادباوزمهغلا صاف ضومملاوهو هونلا

 | هلاتسا لكافملا ريتال هيلع ةمعنلادادعن ىأ (هيلعةنملاى د رطىلع) هن" الا ىواف اهي كدحتلا
 ى-ععول_صأق م-ةيلاوهقي رش :و همأر 5 ,ىأ ( هلهممأ اركي ) سانال(ىب رعتلاو) سوةهيلع

 ههجووراك هانأالو مأال نهري_طلا ىو هامأال نمناو حلا ىف هأ تال دا الاىؤوهودارقن اللا

 ! ءءاوهوتتاضمانازدسهلا قزأ تنم وهو تاما هز ةيلك لان دنا لك ىنلاءانا رو دال
 ١ اذا علق !لاعلاعي هألا امالىذلالئاعلاو ةميثيلاه ردك هلريظنالد رقنم ىن-عى مثيلا ليقو ناس

 لعن ىنمىج :ءاارد: امو + ءانغىت_هريقفلاردباخ ةحيحأ لاقرق: وا

 م-يلعءايد الاةلدك ءاممدن لاو < نمرمال ىأ(افر ؟ اذلا ارك ذف) رقفلا [يعلاو رقحفن ىأ

 ( أديم نءرياوإءرعأ ءادك ,| ىف( هلاح مد رعن] قت رطو(هح و ىلع )مهياعةزئالا مالسلاو هالصلا

 ىأ حقو رسك :( هل-هق)ةيطعلا ى هو ةحنم عج (ىلاعت هللا عن ه«نمسدعتلاو): ءاملعللهب رك اذملاب

 , هجولااذ_ه ىلع( همقسولا) هيلع ناك امذعد هيلعه_طافأام(هد- ههه ا هيئاحىقو هيلع

 | ةحصو هنومن ىلع هأالدهقلد ١ كد لكس مذلة اهاو ها صمةننو هماقم نم صقن :(ةضاضغ)

 (اذ_هدع) هرك ذرُشذ هءهأو 2ؤ( ىلا_هثهللا هرهظاذا) هلدب_سكوهمدعد_هنهي هللا همر 1 ال( هنوعد

 عماجلاهموقىف د رشلاد.كاوهو دددذص عج(ب رعلا دانك ءادثباؤ هيلع ناك ىذلا

 هونلا نمزمحلا | صاوماداعىأ(ا اواننمو) ص رمومادع ناس لاغلادواو ةسا#او ةعاحش لا نمد

 نمدانأوم-هللذءم- هع هللأه رفطظأ ى> حس ردعلا قد رطد ىأ(اي ملل ةامشمهقأ م *انم) ضو #ااوهو

 قاعتموهو ةكم حف ىف ل_سوكيلع ىلاعت هللا ىلص هل عقر م3 مهلعن ءومهرايد حقو هناو دعىلعرمدأ

 اوداق"' انم-ذأو(م هرهق ىح) هنومت ناثىأ(هرمأ) رمتثاو دازىأ( ىو )هللاهر_هظأ هلوةب

 اهكلم وجات ءااوهو مي-اارع ك,دالقم مج( م هديااةمكلءنم) ل-_صوىأ( نكىهو) هلزيع_طاخ

 ىأ ( مه مع مالا مزيكا كلام ةحابت_ءاو) 1 : رباكاهيةفرصتتلا مهكلاةزايحن ءورانك

 هلرا ىل_صهلة- ص صوقمةحام اها «-ىأ هك ولمملا ملاقالاى هو ا رلاكب رغلا ريغ

 هلي وةتو(هديباتو)هنيدوهتملكءالعاو ( ه!ىلاعت هللاراهظابإل اهمئأم عج هياحصالو لسوهيلعىل عت

 نيبفلأو)هل.:ىفاو دهاح وهوعتانيذلا( ني:موااب و) ىلا عت هنلادنعنمال'رصنلاامو (هرصن)
 ىلعردقيالو ةيدسصعلا وص غاصلان م4 .اهاحنا قمن ناك املاوز و صعمل مهضعب ةبح مم ولف

 ع , وأ نيب فلاف ءادعا محنك ذاكيلعهللاةم-_عناو رك ذاو ىلاعت لافأك هللاره-ع بولل_هلا فيلات

 نمةلعاعم(هاوانن هو) م هرباك آىأ(بّرعل [لد ٌرعلا دي داتص ىلع )هالعو هءلغو هعلط ا ىأ ( اذه دعب ىلاعت هللاهرهظاذا) هلثمأ عبجت (هن

 لصأ ىوةعاضةءاسةنف

 نماشف اميف ىفاسملتلا

 ةرثك ]اوهوو__كقلا

 اموو-مذالاو روهظلاو
 ريا ىلءةعقأو داو صوم

 لعىأ ىلع ىنسةعفو
 نم عاذو عاشوا نام

 ق مأ ناىأريسلا نم

 وهل. , سدأ كلذ

 ىلء قو 1لكاع رهاط

 ربا ىئاغىفىأ اهلصأ
 (ىكو ) رثالا رهاظو

 قكرزى املاديد كب
 ىقو هردةال_-عو .(همأ)

 ملا فق عج ةحسأ

 ىأ (مه رهو ةى-ح)

 اكمهرعأو مهاهنفموماغ
 ىلا هت هنا لص هنا ىور

 2 :مونلأق مو هيلع

 ىنأرادل_د ندم 3

 نمو نمآ وهذنأءةس

 وهثهنابقلغاوهرادلخد

 مهتمعأ رسزلاللاقد نمآ

 ىناىؤنولو_ه: م كام

 ممر حاولاق فب لعاف
 لاق مر رك أ نباو

 ءاقلطلا م من اه 2

 هوب ذزغا مىأناز لا ىنءعو أدامقنالا هيلعا ولودسا ودالبلا ن مهوكلمامم ىأ حاتفقملا ىن :ءءدال#م عج(مهديل اةملال«نهنكعو)

 ىأ(ممالا نمريثك كلاسمة>ابثساو)» كدب ل و ع عج صال 0 عر :الةريخذمولعجو
 راهط از مه ود وب رقلاذب دانص ريغىأ(مه ريغ)لولمم ع ىو -وهفءايلابك ملا مىفاسملتلا لصق ومهكلم عضا اومومهكلملاحت

 8 رضنلارابستن[ مقلع وىأ(نينولاب و ءز.دنعن ههتناعاأ مصب )هل 1 :وةنىأ(ديب |[ :و) نيدلا قهةماك ءالعابىأ( هلىلاوت هلأ

 فاأو ني:هواابوهريصتبكدي آىذلا اوهوىلاعتو هناحبس هلوق ن مسد: ةمهلكا ذهو نمول ءاناو ااوراص ى>(مهبولقنيبفاأو)

 ملا ةمعناورك ذاوالعو رع هلوق نمو مكحزيب زعمنا مهنتي فل[ هللا نكلو موب ولة نيب تعلم اعيج ضرالا قامّسقفنأوأم ميول نيب

 اناوخاهثمعنب متصاف كب واقنيب فلافءادعأ منك ذاكيلع



 اذه مهرو5نممك ولا وبا وأو 2 و هو او ريض: ناىلب ىلا عب :هلوةةعمدلا ىفامهّئرقاكاه>ةثوواولا مسكو (نيموسملا ةكئاللابهدادماو)

 رقص متاسعى مودك الااناما ىهو هصد هذ ةمالع ىأ ةصاخءأم د نيملعم ىأ نيمو سم هك الملا ٠ ن*فالآ ة مخ مد رع كد

 اوموهردبمونم اركلاهباحصاللاة مال اطاوهالصأ اهم ءاعهنا ىوروءارعص لب ريجةماسعوءاضيب ذم هور ةكمالملا ماع تن :اكلقو

 فا ا الا ةزوزجم أب ل 1 اا دو ماو م مرار مهي الؤق لعببالا فوصل ا كيرصدم ل01 نا

 بيسسسسع (( ا .كااذوأ)ماللا مسكت
 مهزيكةمالعو 00 رد ,مواددم هلاسراىأ (هدادعاو) 1002 ا

 "نو ساهبااو مهليخ ىداوت ىف ء موفانك |نيبة خرم رف مامع ناك كلذومهريغ نع ّح ١ ١
 3 6 2 ص

 هلءيجلاعت هللا لص ناكولو) هريغورمايمهو .خاوموسدةوةمه مف نالاوحتتو واولا رسكب وهو 7 0 نير 0
 عي هد_-وهيبأ نم امااو انور مل ف1 1 ءلاةقرق ىأ (فتلدر ص 00 007 م حاسب اودؤ تبت عاص ىأ (عايش ااذوأ) ناطاسىأ مالا رسكب (كلمنباهسو أ ( 55 3 _
 ) 2 4 هع "اك ن رو هطن زىل نب دعم رسانلا نم ةميظ اة رهلا روحك 3

 5 ذاملجالىأ(اذ4 5 هريغك هردقوهناشىف (هولع )بج ومىأ لءافمس !(ىذتقمو) هريغىلع 57 7 1 98 2 لاواد ةهؤللع مجويهم يوم بوس :ءايشاوم بانا كا[ كاذنا)م- ريصد النمو (لاهكلا نمرعُ ؟) نانىأ 4 0

 رهظأ لوالاو قدنخكهثلاثريسك و هين ان ناكساز وكو لا ع نوكشو هات ع فو هلوأ سكب 7 15 3 01 : وهب مري تغلب ل هنع اسال مورلا كل«( لقرهراق) مد-ةتامعيفدل_هحلا نظكلذك ناكولهنا نم[ ا 6 7

 مهرلاك هو رمناندلا ب رض نهلوأو هو م ةهةلوهره-عو ىرهوحا ءاك-ح ىناث ااور وهثااوه 1 0 222
 ةلمهملاعب رحنا ةمجعملا مثل هملاب ر >حعهمسأناو ةلظنحاأ ىذي نيسل| ثيل هنا مو لا : 0 0 رخاو طظعهيدا هلا ىضر (نايفسابأ لاسمح )وهيل ىلا عتهللاىلص ىنلاف ودك لم قو ةئنَش نيثالث فدخل فرد :هوهوهمااث رسدكو

 ده-ثو حتفلا لد لل أو نين سرشعب ليقلا ل ببةداوةيمأنباددح ولا مثةنك اسلاءارلاو ةحوتفملا 0 08 1
 ىد_>1ه:_ةزيدملابىف ون :كومريلا مو ىرخالاوىلوالا فه.نيعىدحاتئقثواندت>و فئاطلا اياب وعو بر :

 ةهمشمهقص لالا يلطف ب كلا ةرالا نك تلف مهئابآ ف) ناك 5 هللاق ايليا 2 4 ةهزاص ه«اعو ى ىلاعت 00 دل يد وعلا لموت نبا ظنا وهونيثالثو عد رأوأ 7 6 1 ١
 وكت !هئابآ 1 0 أكل م) ء 00 0 (كامنم هنانآ فله) اا 10 اود لت رق (لات عزاب اهحتقي ضامتاموذاو صوم نمو( لصالا ف | تنام فذاك 1 1 . ل )ل ( 13 7 5و4.ذع راسل ءاوز اك مالسلاو

 بتكلا ىف ل_سوهرلع ىلا عت هللا ىل صه هص نم ]هري_سغت مدقو هيناث نوك سوهلوأم 2 : ( مد لاذاو) الوةينايبالهدئاز اهناالا دوه ثموهونيحيحصلا ىف ثيدحلاوهزادج و هتةيقح نر مءأودام بالبدارلاوأ كاب 01| لع ارحم

 ةصقىفاكمهئايدنأ نعاهوقلت ىلا ةمدقتملا(ةفلاس .لاممالارابخاو) لي الاو ةار 0 (ةمدقأللا اا ا
 اممرأنانامزلاة آرعؤو ىث اوك |ىناذك ع ارد او لارل وكتمو نمد 0 ا حتفيوهوخيراوتلافل_صقممرك ذليئارسا ىنبنموهو ةيحلا فحص || 00 اهرسك ز وج وةزمسفلا عت هد هو اكل 5 ل 1 1 كإلهنمىوروناطا_س ااا اك اعلن (ايرا دانك ىةفصا) هد م( مك ذ قوز مساس هضو (اذكو) عج نماىأ قاملللا
 هلةلي وطة-صققاسو رصن تم _ييلعىلاعت هللا طاسفو_س>هموق رذ:أاملث هيلا ىوأ هناو 1 2 : ءلولملاءامب ا!نمناك ام كرآ : الاقو قيلاوحلا ىن-هبىوغللار وصنمىأى هو 5 هعمل هذ | موو ل اوك

 هدق ف هلا 2 هأاثإم 6 1 ل مه فول
 مالك واكرعت” ن 06 نرد 5دند+ 1 (نزيىذنبا هفصو) متسيلاىأ (اذسو) ا 006

 ىناغاصال ىلوالاوة.ةرظابعا رهاطلا(دار يبا كا فلطتل دااذ ذههقح ىف( لقل) كوملا | نم دحاوأ (كإ.هئابآ
 ع 1سرابخاو ل ياواد[ مدقتلا|نكلاكمالعىنساوهتفصنم) هو غول ؛لبقبالادقذىف لمعتسا 0 1 ماتم قوارب 0 كاوا اهو ذارقنالاهلصاو هلوأ م هن وهو محد ءلاناودخس ىفو( متدلا)نالوىأ ةيايل «نوكن نا

 ةيتحتف م-ارسكو ءارلا نوكسو ةزمهلا حّتفب (ايمرأ امك ىفهرك ذ عقو) م ءلاتعنىأ(اذكو) ةيضاسملا ةةباسلا ىأءاغلاو مالالاب
 7 5 : كار نعرف فولت 2 رسأ ى :؛ءايدنأن مدن" ايوا لانو بتاع زراوهو ف اسست ًالاتفو د قار و تروم ضو

 نديلا كإهوهو ف وسهمساو يفرصنمريغ ىازلاوءانلا حاف (نزي يذناهقصو) رهتيلاتعنئأ( اذه<بو)



 3 - ل|نوكشو هله هملاءاحا أرسكو ةدحوم ا عشقي (اريحو) همعومدج لك وهمأو هونأ تويهنأ نه هم لةثأم ىلع( باطما ءىل]

 اضن هن|دصعالو مالعالا شتم دنس راسا ن هذعذقو ماشلا ضرابهرمصن أىذلا كه ارلاو هوددودموور وصةه فأر اهدعيءارق

 تأ أط ىلأ هع عمجب رخ نيح كلذو مال !اوةالصلاهيلعمدل :دجاو هتفموص نعال زنا هرثماقملا كلذ ىف( ب ااط ىلال) هرذاذك

 لام ىخأناهنافلاتادح هونأ ن وكي نأ مالغلا اذه تبن ياموٌكنبابوهاماريك لاتف ىبالاقفكنممالغلا اذدامهمعل لاف ماش اا ىلا

 هللاهق_صواك ىمأهناب فصو اذا الذكر: لع الد لصف ىفةصقلا هذه تمدقتو تةدصل اق ه.ىلم>همأو تاملاو هودأ ل عفاسذ

 ميلا 5 ؛ ( هلة دم )5 ةيمالاةق- صىأ( ى-4ذ) تالا ىنلالوش رلان وعش نيذلا هلوةو ىمالا ىلا هاوس وهتلاباوذم - اف هلوةب(هن

 هنداعق رخو هتف كلا ىلا رردعمو د عاق و هص وصخم_ ة>ىق ذة ىأ(هيفةتباث ةليضق هو هرع 2 ةصق:متناكناو هإةمقنمىأ

 امعامظعلانآر لا نم)هءاغلا ىف ا ةميظعلا ىأن معلا مذ( ىمظعلا هيزدعمذا )4: لاسر 2# ىلعةلادلا

 1 6 1 ل عه د هع و تسع و ع هس سل ص وج نعد عع ع وعمل

 ءكلمد->ابووت ريل سد رةفا ارشأ حمفللا تعني د (ت 0 هذلا ىف ىاغاصلل

 نمفرط مد-ة:دقوهعومدج هل ةكياماو هل بأ الهناو مظع ىن مود ب هرعت وهن ىلا" افةثدحلا نم

 مد- -نمكماشلا همسه ذنيح(بل لك ارم راك غطا( وز هلهمارك أوهعمهّدصق

 لاق. و رصقي ودمي ءةلمهملاءاحلارمسك وة د>وملا حقب اريك وهدج هلك« وهمأ و هونأ تو هماللك ىفو
 ىشالهنالاعو ىب اهنا هللاقف هلل” باحات ىأر املد_:ءهلاسسها رلا ناوري_خىف :وقلاالت رعد

 اذا ا هقصو متيلابهقصوك ىأ( كدا هقدصت# بيباَتو رجالات ل نأ

 ' الاىمالا ىذلا هلوسرو هللاباو.: مدل وةىف(هنىلا «تهللاءغصوإك) بنتك هالو مرا (ىبأ هنا فصو

 ذا) نايثملل ساسالاكد وقمو ةمدشم ىأ( هن زحعم هد عاقو )ىايساملا هيذكت ا : هل ءضؤو هلةحدموه5)

 قدر طدة_ةلعتم ىهاكا هز :دعاو( ظعلانآرقلا نم)تازجءملارثا بل ةقئافلا ىوطظعلا هيزدءم

 ىلاعتهللالص) ىل اءعأ ىأ (حئمام عم هرب ,ريغأ نكمالو فتي لاه هيلا تاصوىتا |( مولعلاو ف راعملا

 رشدلالوقعاريلا لصنالىتا اهفراعموهموملعن مىأ( (كلذزم) ىقاكلارث اس ىلع(هيلضقو مل وهي ءاع

 لو) اقرحهرع ىف( ب كلو )طا( ٌأ اره: لل->ر نمكلذل-ةهدو>+وو هلدالا ميتا قت وي 56(

 هتماشدحا هيلع قاب مىأ(نةلالو) هاوذالا نمهملع:, اممدنع سردي ادس>أ نراةي ل ىأ(سرادب
 (رشنلاةزدعمو) هيلع قي ن 0 ريعلا ىن متنمو) هل مج ومىأ(بجعلا ىضتقم) |

 ىلاعت هللا لص هل(ةصرقن )ايمأ هنوك ىأ (كلذ ىف سداف) كلذك ناكاذاوهل-ثمنعمهتزحعأ ىلا
 ةياتكلا)1- عل( ند ) ذوصق#ملا(بول طاذا) صولا هنعز>ء:امرخفقلاو فرشلا نمهيذ لد ؛ ملوهيلع

 ةءارقلا ىأ(ىهامئاو)اهتاذلةدوصةمتسدلذ فراعملاو مومل#علا نم هيلا جاتا( ةفرعملاءارقلاو |
 تاصخاذاف)اه_-سقنىفال5 دئافالذا(اه-سقن ىقهد رم ريغاومااةلصومةطسا ووالد 1 ةياتكلاو

 رومالا نمرعأ ىلعةترتمةدئاف لك نءاهي زو قراجأةهكافةرمثلاوتاذلاب (بولطملاوةرمثلا
 نم (هري_غيؤةيمالاو) هلع 0 هلاك هيقىسهذاهاجالداربالىذل (بيسلاوةطس اولا ن عىغمسا)

 ىأ (ناوذعو) فراعملاو مول لاب( ةلاهحلا سدس) )ذمني> (اهنالإ هيف هميعم(ةصيقن)# مولللا ىلا لصن
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 قب 0

 مولعلا ىأ(فراسعملا

 (مول_لاوإ) ة-هئزحا

 رات دلو دقاعاملا
 لزاعالاو هدظتسإلاا
 عورفلاو ةيثيدلا

 تاعءاملاق دودلاو

 رظذلا عطق عم ةيفرعلا
 4 _ةعالب لاج ن-ع

 عسم) ها لا

 ىدطعأى أ ) حم م

 4- هلع ىلاعت هللا ىلص)

 ل-ئاضغلانم (لسو
 لئامثلا ندسحو

 ) لضقو ( ثكإ اه

 اددشمل اوععملا ةغيصد

 زيمو ىأ اه-فْوأ
 نمإ) هريغن-ع(هن)
 لجأ نهم ىأ (كلذ

 تالاك 5 هناذ تال اك

 ءانمدتاك) هتاقهص

 هحدم لاف اكباوبالل عمال باتكلا (كلذ ل_مدوج دو ) عبارلا باب 2 ما هقلانم

 لاحرلا ماهفا هذعرصاقت 5 نك!نآرقلاى ملعلا عيج نايلالا لوأ ضب

 ركغلالاعف (بجعلا ىذتقم) سرادلاف (نةلالو) سرامل 0 اناا هروهظنا ىتسعملاو ظ

 د ,انكلانم) تاذلاب(بولط ملاذا _صرقن ) تالا, ف صولا (كلذ ) ةخ_سن ىفاك هيف ىأ ( س.. لو رشلاةزحعمو ريعلا ى-مةنمو) ظ

 هرمثلا تاصحاذافاهه:ىهدارعريغاهيا هز صومةطساو و)ةفرعلل ىأ(افتل آاهوحنوهءار ةلاىأ(ى هاسءاوةفرعملاةءارقلاو

 هصيقنهريغىةيمالاو تدسلاو زهرحشلاك (ةطس اولا نع ىغتسا) هلوق عماعحسمنوكيل بلطملالاةيناسسنالان اك (يولطملاو

 ناوذعوةلاهحلا بساهن)



 اندل ن ههانملعو ىلاعتوهناحب_سهلوقديلارا ذأ اكةمارك-لا هل جن منوكي ةمالاه ذه نم نم مالا صعب ىف فراعملار وهلغو فراوعلا

 نم كالههيفاميفهنايحل عج و)هريغردق ضفخ لحم ىأ(هاوسةطدت 4م" 2 هيئام.:هفرشلهجو هريغرمأنم)
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 نمدهاوسنمىأ (هادع

 باحصأو حاورالابابرأ
 ىشاذهو) حابثالا
 دعب هرمءردص ىأ (هيلق

 جارخاو) هقح ىف ةرم
 ءاسحامضب (هنوشح
 نوكسورسكتو ل ههملا
 هل-صأو ةمحعملان عكا

 وهام لا فوح فام

 ءاعمالاك هلو

 ءايشالار ثاسونسركلاو
 ةقلع انه اهدارملاو
 ىراخيلاهاو راك ءادوس

 ناطيشال اظح تناك

 ماقمىف أمب هلاقلعتو
 هقشنالناسالاةسوسو
 ماممذاك) اههجارخاو
 هاه صماظنو (هيايح

 (هسقن ةزف ةلفو)
 2 هو هناو

 مضب(هعورتابئو)
 هاوخلا>هملق ىأ ءارلا
 لاقنهردهللوهعور و

 ققناب ؤوملاتا
 قايحقومىفنا

 لاسحتا بابا ضعبلو
 اونو نلا لبق اوتوم
 هخسنىامىل؟ (وهو)
 اهجارخاو هقسشىأ
 ى.هجنم هاوس نميك)

 ناونعلاوةقا# اوةدالبلاكءاكذلاو ةنطغلا مدع ىهوةدحومو ةمدعم نيغب (ةوابغلا ) ىلهرهاظ ل يلد
 هنالرسكتو مذت هنيعو قخ لل «:ىلعلدبام لك هردب رافوهامو وهنأ ملهياب انكلار هظ ىلع ستكيام
 ناىلا ةجاحالف هملعر هظ» نك صو صخت هنا هل ف ف ملءدقو معمل | ىلعر دقي مل هيدالبل هنأ هنيمأ نم ملعا

 ح رثشىف مالكهي:وناوللدو ناونع لاقي تاغلناونلا فو لقاك نو دملعب هللا هص  نمالا لو.ةي
 (هريغرمأن «) هذعب و نيو لصق ىأ( ملسو هيلعىل عن هللا ىف_صورعأ يابن من احيسف) حسيصغلا
 ناعب هري_غ ىف حد هيام هلعج و تالآو طق بول جاتك /لاككسلا نم ست ارم ىلعأ ىف هلعج5 سانلا نم
 ارمالا اذه ناك# اريسشك سحعتلل لمعت#ن هلل هيزم' ىهو نا د.س لاق ا داق م يد عرمأ اذ_هو صقن» 0

 ئثليزتت طحلا (هاوسةطخهيناميث)هردقوهماقمّولعىأ(هفرشلعجو) هاوس هيلعر ديال هيجعلا
 صقهيف مل_بو هيلع ىلاعت هللا ىل صدق رشهىدازام صعب نادارملاو ىميمر دهم طععو ىلق ا واع نم

 ةئتمرغنمءابرو هب دات ن_سحاقهندأ هن رناهن نيب ىدلا همي نههمدداساةراشاوهو هرمغل لد راو

 ىنغمنأ عيل هلي ءاذ لجو امدثي ىف رث رمت هريغل نيابماذ مل و هيلع ىلا عت للا ىلص ناكف هلع قرا
 هريسغقوهو فرشأ ١ هءاغادهو ىدلهملعنا عيلايمأ هل هج وىوين درعال دعبت نمهعبت, مل هناوهللاد

 ضءبارس دب دق هنالهبقاسمىرقأ اده(هادءنم ل الههيفاميقهن اي-) ل هج( و) نيدو صقن

 لاردالارةايحلا ماوقه.سلقلان ا ىلع نوقفتمءك-4اناف (هباقىتث)ودو( اذه )امأو صاوأملا
 قى و هبلق جرخم نم ٌسدعي فوك ةهل_# نماحو رخالوة حارس لمتكئالو ءاضعالا سر ودو

 (هنوشح جارخاو) هنايب مدقنإك هتعضرمدنعريغصو هواسفوأ ارارعملو هلع ىلاعت هللا ىلص هل عقودقو
 ! مد_ةناكءادولا ةقلعلا نمل اد ىامدا راو ةمجعملاني_كلانوكسواهرم مكوة مهملاءاكنا -

 ةلالههيفام(ناكس)ذاز و ءانركذاماذه هيدارملاو سركللاوءاعمالا وش ل أو هتمكح نايب و
 ةلخل امام هيففهمكحواملعىاهوناطوكلا ةسوسوهب قاعتيامهنم حج رخأ هنال( هنايح ماسك ريغ
 فاظزهبلقنال(هقن : وةهناغو)ح ورأ.ةلرتع د ىذلا / علابهب وتعملاوءادوسلايدنم دل زابةيق ها

 ءارامضن (هعو رتايثو) ةنطفلاو ناعذال هدشو هكسئالملا هب ور و ىحولا ىنات ىلعم اوقام عدوأو

 ىتان ىلعهششي |مهيقل هنا هقشب دي راف كاردالاو بقل اوهو هل مهمنيعو ةنك اسسواو لة هلههملا

 رسقهب و ىدلخو ىاق ىأ ىعور فعن سدقلا حو رناثيدحلا ىفدر وئكةكالملاةاقالمو حولا

 ىوقأ نموىودق هياغىأ( ىسمتنم) ناكس ابنلا نم(هاوسنميف) عقواذا بلقلا ف ىأ (وهو)
 ىأ مموةسيق وغلا ةانثملاز وكسوةلممهملاءاحلا حاقب( مث>و) اعب رسةحو رجا رخاب(هكاله) ب ابسأ

 هعش |موهحو رباهذب(هئانقو) هنايح باهذ ىأ (هنوم) أعطق هنيعم ىن ععةغللا سكب وحو

 اهيلعمالاك اا مدقت (ارح ا هوز امه>ورشىف هلي هةنوامهربغو ناخ كااهاو رهددعتو وحلا تارك

 بك ىف(هري_بوهرابخأ نم ىو رامرث سلا )فاضي اموريغهيففلاخاسمكلذربغو ىأاطو سم

 بوج وىأةلمهملاءاحلاب(هتومممحو) هك الهبابسأةب اغىأ(هك اله
 (بكرلاو

 ةنذوملا (هريسوهرابخأ نمىورامرثاسىلا)ارممصرعالا اذكهو ىأ( ارح مل-هو)هثنفاو هنوم ل عةياهممنا ىنعملاو(هئانفو)هعوقو

 ىلا هداز وهف الب بلط ى أ هغلبت ىور وهنلق بلط ىأ(هللة”و) هذعرتوت ىلا همراكمو هرخاغم ىأ (هرث "امو)هرارسأو هراث اي

 ذيذللا(مطملاو) معانلا(سبلملانموإاهنءارارطضاالابيفادهز(ايندلا نم) داعم

 ٍ معطل و سلملا نمو) مدة [5 هلاوحأ عيج ىف (ايندلا]) ر ومأ(نمهللقتو)» ريغ لاح نارام ثددكا
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 ىلأن عي 1 لا ىف معنونأ»او اور هللا هغذر هلل عْضاوت نم هلو قبال عىل دنع هقذرث لاك عمىاخلا عم( (هة اوتو )نيرا (ب بكرلاو)

 نافىرشعزلاو ىمصالا ىننىلات فني ايالفدي زوي «أوىاسملتلا رك ذامىل عرسك ومما حمي (4* هدهمو) هنعىلاعت اى ظردرت ره
 كلملا ف(ادهز )همدخو هل هأ ىلءاني 52 هدب هدب ةمدخ >و)اهيلا جا جات :غ|(هرومأىف ه-سفث)هتمدخى أ ظفحمل نم ىلعةجح ظفحنم
 ىأ(ايندلان عةمغرو) هريص مارح |الوهر كس -هلال#|# اغدالنا اوهلاقودهزلان ءىرهزلا ل _سدقو كل هلل دعما ا ئاوشللاو
 رثاك ىقساملةضوعب جانجهللاد :ءلدعت أين اذكر اكولدرو دقوا هئاك رش ةخواهثان :عةرثكو اهئاَعب هل ةواهئانفةعرسل اهتءاضارعا

 (اهرومأ ءانث ةءرسل)اهريثكو اهلياق نم اه ميظع ىأ (اهريطخواهريقحنيبهب وو ) دعس نب لهس نع ىذمرَملا هاو رهامةيرشاهمم
 لوغلااهباوث أى نولثأك 52 اهبن وك لاح ىلع مودن الث لوةلا منواهلاو مأ باب راريغو(افاوحأ ب باقتو) اهر ورشيد
 هرخاقم نمىورتورثوت' ىلا كنا همراكمىأ (هرث اموز هل“ اءش ضعبىأ(هلئاضف نم ءانركذ ىذلا( اذه لك )

 هفرسط ىأ ( هةرشو) 1 ل ب يبيت ببئئتبئ_ئ/ت اب ا7 7_7 557-51-7-275سك
 أميف(ءانرك ذاك)هفتو حافي (هنذههو)هةرشو هردقوأع عمى ولخال(هعضاوتو)ا مف عنصت ىتلا اي :دلارو ءال ليدقت ( بك رااو)

 ل ةمدلاو لادتيالاى ع ؟ رد ص هوهورثأك مسك الاهلا ىوصاللا هيت ىَرْمْحْرلا سهذواهرس 7 ملا

 قال_الا مراكم ممتال ىلا لاحنم(اهلاوا با قتو)اهئاةيمدعو(اهر ومأءانفةءرمسالامعه_سفب ف رعشا هري غد نع تعي ماللاوهالصلا | «هدظعىأ(اهريطخواهريةحنيبةبوستو) اهيقال/ايندلا نع ةبغرو)اهك رتبايندلارو ءأ ف (ادهزإ) سم درو مزاج || هتعشاف نا اسفاو هسفنب(هتيبةددتو) ل «:فصخك ةيورئدلا(رومأ )لو دقم (هسفن) هوقو
 هل 2 ىفرك ذىأ(هدروم هع رتواممراكملاو فرثلاو هدب ص" ةخاىأدب رث ان اامىهو مضلاابةرثأم عج 8 أمو) امشاهنم دروأ نذ) هريغ ىلءاسبمنلاهل_ظغتا ( هلئاضق نم )دوكب-م|(اذ_هلكوإادب , أل اح ىلءمودنال تع
 هيدصقو) هب قثلللا ل-2ىىأ (هدرو ءاهتمأ 59 0 ذىأ(د روأنك)باتككلا اذ - هنهمدل- هام 5(مان َ ذاك :مشو)
 هردق ميظعت نم (مدصقم يذل 02 ذا ريعم_تاقهنم ىىةسل سهذاذاءاملادرو نهولصاو ى عم .:: ىذلا
 ناك) 1 ع روأن هو)هللادنعهيلعباث, وهب حدي (انحناك )هفرشوهردقب قلي
 0 (انسح ند..ثو صمد ب (هدصقءوس]ههجو ريغ ىلع هلداربالا (كاذب هنملعو) هلايصةنتو اريدةحت هال
 نءو) ل (كل ذكو) بابل اذه ىف(اهان ءدقىتلا )هل «ومداص: لصف عمج ةمدقتملا تلا (لو_صلاب 3
 رغمىلع كلذدروأ رثاسرابخاو)- سو4.اعىلاعت هللا ىل ص (مرابخان هدر وام) هج و ره-غىلعدروامماز ل
 ّق لوا مخ و (لاكش ا وري ىأ ا(ثي داحالا ق) يعج م يلع همالسوهنلا تاوخص (ءايدنالا
 ىأ(هنمملع دقو) 1 مهى لنال ومكة -صقنم ارومأ ىذتش ,اسمم اهمعممتهدعلاوحأن م رعاك لا
 مو كلذ تارآرم اعماسدد رثىأ(لامم>ادد رثو) اد رهاظ نما رضا )ل وان ىلا جان < و( لاوحالان ف (لاحب
 - ى: || (عيحصلابالا)امتياو رواهاةنب(اتمشدحتنا) ماكزوحىأ (بحالف) رخأ هوج راف تحال
 لج وز ع(مللام>رو)ةمئالا نعول -ه:(تباثلا)ءانعم(مومل_ملاالا امم ىو ربالو) تاقثلا نءةياور
 نم) هل واثل جو < لاك_ثاهيث ىذلا (كلذلل_:«ثد_>#لاهرك دقلق) ةرحش اراد ماما (امكاام)

 هرك ذ:اموهوهريغب هللا يدشن ىأ(هيد-ثنال)همهو واه ءماسمهف ىف ةهةوملا ىأ ( ةمهوملا ثيداحالا
 مة تت هر زي ثيدحك هيلا نير« ةيدعت (ىسعالاك تاو روس ناسا ناد ا 1 ةمغا

 هنا رد تل
 ةم-سلالوصغلاب ق<)

 ل-2ةيق (اهانمدقىتلا

 "سد وأ رزعن وأ

 دروامكلذكو)اهانردق |
 (ثيداحأ ىف مالسنلا+ يلع | تالا انراتغازز رات كاردارالاقف| دا :راقأ ك1 ءاسراما و)هرا' آو هلاوقاو هلاعفأ نم( هرابخأ نم 0ع

 نم(لاح م ىيلن الارومأ ى حت :) تابذك ثالث الام هاربا دذكي ملثيدح؟ك(لاكشاهرهاظ ىفام) ثيداحالا ف ةخسنىفو

 نا)ىغعبني القىأ(تحالف) مهاكلا جى ناصةننم(لام”>اددرت "و ) مها مني تلا اهفرصإ (ليواتىلاجات<و)مهلاوحأ
 (تباثلا]هماورلا ىف (مولعملالااهتمىوريالو)ا مين تباثلا(حميحصلابالا )امش قوثرالو اهنعتكسب نا بح لب (اهتمثدحتي
 هب رمال ىذمعملا ل واتلاى ا جالا (ديد كلل ةمهوملا ثيداحالا نمثالذ ل_:ثدحتلاهركدقافاكلامهللا م-رو)ةياردلا ق
 قي ن يح ايندلا اسعاد بَل لك ادعت وكر اس ايو ل رت مريعو ىراشبلكنادحك ىنملا ف :راهتسا لفت :دبملا(ىنعناةلكشااو)
 هنانك ىلاعت وهناح س هلورن ناق هل ارفغاؤرفغ:-سمن# «للهه«.طعءاف لئاس نمله هل بيجتساق حاد نملجلو ةيقريعالا لبلاك

 نعي سلا داع ءعاعممناشد ين الوزن هلىلاعتو هنا بس هنا لاقي وأ هب درفغم بابساو هنوعدهناحا تابخ وموهسةجر تالنت نو



 نفلذلاو نا لإ :تاللك ملا ك.داحألارثاسو ثاواثشلاتاب”الاى كلا ذكو هتاذىف رامز, ناك ءدو+و و رب غو لاقت
 نولئاق لك-لاو لي واثلا ىلع نورخانلاو لبنح نيدو كالاموة_ةينحونأم-مهو لو كوتلاو ماسلا ىلءن و1٠ لاف ناب هدم
 مولعمءاوةسالا هلاو_تنعسيحلا هلوقف هنح رعاك كلذ نع لاو ملا عذمىت>كالام مامالا غاب وهيدُّنلا نءٌرو»ذامو هب مالا
 مهقودس و ةماعلا ئ جلي ئثىأ ىأ(سانلاوءدءام)كلامىأ(لاقو) ةعدب هنءلاوث_ىلاو ماوه. زاالاو ل وهم فيكلاو

 هندب هللا نافههج و لبق نةصبب الذ ىل_ه.مك دحأ ناكاذا ثيدحكو هنرو د ىل عمد آ هللا اخ ثيدح؟ (اذهر:؛ثدحتلاىلا
 نمو كلام خيش ناكهنا عم(ءاهقفلا نم)نالحعنباىأ(نكيملاةةاهبشدع) ءاوأ عّتفب (نالجعنب انا هلليقذ) ةلبقلا نيبو
 نيعمنباود_-!هقثوامهو هو ناطقلا د عش نب ىدكت وةمعشهنءوامهريغو كلام ني سنأو هنأ نةىورو ةنيدملانيعباتلا مالعا

 لاو ىهذلل نازيملاىفو هناا تثمن دقو جرخاف تناماملاومطد ى_ثفماوعأ هث الث همأ ه,تلج هنا ىور ظْفحلا ئئس |مهربق لاقو
 . نبانكت/لاقف نالجعنب اهلل يةذ مه نملاقنوثدح لعلا لهأنماسانْنا 2 كلالليق مساقلا نب نجح راادمع

 0 هله ق رسل نالحع

 هنامبىت "الا هل لاك ثملا ِبادك ىفروةنيا مامالاهرك ذاممودتو ريالا ثاثلا قائلا ءاهسلا لاقى لاءنك:لوءاينالا

 لل_ةءثدحتلاىلا)هل:هلقن ىذشةيامىأ(سانلاوعد٠ام)كلاممامالا(لاقو) لل جباتك وهو أ فز لاو تلق ىلا
 ةقثلامامالاوهو سانللاب و رب و(امبثدحي نالجع نب انا هلل يةذ) هانعم لك-كملا مهوملا (اذ_ه
 امهربغو سنأ نغوهيبأن ءىور ه :ريغو ملسم هل حج رخآى ندا |هيةقلا نالجع نيد هللا دمع ولأ ثدحملا

 ةثالثهتلجهمأناليقو ةئافونيعب رأو ناْمة:_-ىف ونودهاوشلا قوهاسمنا هل -هجارخا نكس
 تاهباشثملا فماك-هلا ىردالكلامناكو نازي ا ىف + رت هلوهنانسا تثمن دقو جب رخأو |مطب دق ماوعأ
 مكيناز و<فيك هنا لاك_ثاالهج والفاهل ث هنوف رعبال يذلا ماوعلا د_:ءاهاة:ىلعل اوتاذ_هو

 17 | تدك لمك سعات ناكوأو هلق' نع ىهتريغ نمل بويا ع يلامت هلق هنععصام || ةءانتسخ .ىبتنا معلا

 ىامن وفرع نيذلا (ماهة#غلانم)نالجع نبا (نكيرل) كلام(لاقف) لثطريسغب هيفل طاامرخ !ىلا || اذه ٠ ءاعثءامهةغر دكر
 نمو هوهنر و_صىلعمدآ قاخهللاناثيد< سانلاثد_<ناكو ىنئاقدلاو ماكحالا نم ثيدحلا داسعلل داسسغلا 3
 ناعمافةرودلانا لبق و هللالدهح و ىل ءيرض نأ رمّدلا نا ل ةفتالد وان همقو لكملاهياشقملا لهال ل طابلا ىف : ول

 : || اوةفاو ىأ (هوقفاو سانلاتيلو) روه ثم مه مالكه يفو ذك ةلث ارو دلاقب أك ةغصلاو ةةقحلاك 0

 نياناهغلب اناذه

 ثب د2 دد_-نالجد

 هتروص ىلءمدآهللا قا
 هيق نال_حع نيالو

 ىف جرخو نوعي ام

 منكن | اسفقلا

 ىأ(اهرثك اف)اسأراهرك ذمد_ءواهك رتىف ه.أر ىلع ىأ(اميطىلع)ةهفاوملاانهاجبدارملاو ةئواعملا 1 1 7 لب رامخالا
 اهئاقحم طاغلالا تداهاعج اهلولدمسدلىأ (ل_عابتةسدل) ةلك-كملاةهباشنملا ثيداحالا || م 38
 كلاملبهذ_هاذهناتماعدقو ةيعرشماكحأاميف سدلاهمالةدئافرمالا اذه تدق س+الاقيإك أ 122
 1 ا ا ا ل 1 : 3 |” اأ| هرك هنا لصاح#

 ْ هقئاونل هنأ ليقدقو نآرقلاهباثتمىفمهضعبهيلاس هذاك ثيدحتاهءاشت «ىلع مااكلاةها رك لاما كلام ثيدحتلا |

 5: ىعاوغلب ل-ةءلو هياحصأ لو هسيلعىلاعت هللا لص ىنل ميش دحيم كل ذك ناك وأ هناقد>أ هيلع هاا احمق هالو

 ظ محلا ىلءاهنو قبطي ى>ايبةمهراظنااوملعن ومهراكفأ اوبعتيل ل_هلا قنيخارلاءال_ةباوهاسغ او قط 0 ل

 دقو ١١ يأ(هوةفاوسانلات يلو ) فاوثملا ىذاقلا لاو هبط ىفهيضقل|هذهانط يك ةصاخلايىلعلا مك هيلع بترملا
 هيلا اتت( ل_عهات سلاه رثكاف) ةماعلا سلجم اه رك ذ ىط ىلعو ,ونواع ىأ (اهيط ىلءدو دعا وام ثيدحم كرت ىلع ) الام

 ةهارك ىلعدحأهقفاورم مث نموةنبسالب ىوعدهذهلاقن هبانكوةءاوراهب تي د_لا نا طمةهارك ىل:ىحلدلا لجو قالا ر وهج
 ةهارك اهب ثيدحتلا ةهارك نم مزاي هنا عمىدس رم هن روعه ريخأالو اًميعهياال مال لاو هالصلا هنملع لة: لذا اهس بيدحتلا

 تاهباشثلا ضعدة:سلاو باثكلاىفدرواماو هبآولو ىءاوغلب هلوقي مال سأ اوةالصااهيلعمرعأ هدواللاونآرقلا هيام «سانا| ماعن,

 هنعىلاعت هللا ىذ 2 ,ررعاندم ل 0 وك كلذ 4ةاعلا كلا وللةءد رذلاب ايد -كالامرا خا تلق تاشلا م دق ىو ملهلا ىف زيخسا رللء الا

 نعهشادم رحللاالا هلاال ادهش نمنامال_-١ اودالدلا هيلع هنع ىو ناب مل 24 1 هىلاغت هللا ىل_ههرعأ ثيح» ٍر ره ىنأ عم

 دحأن ءد ري ل واذها وملعل مهد لاقورايخالادي ههنا وو رابخالاهذهعام سارا رمالا عا وكرت وسال كالا رعدعنموإ ,راثلأ

 مهمع تن لبةاملعلا نمادحأ لم أ هذه ىقكالام_ ماا لة ءاهةسااو ءاله لا سااحم ىف ثداخالا هذه ل ثهةباورزاوجةعالا نم
- 

 مهدثا وعب عافتتالا مدعو مهدئامع زازت نمم ماعافوخ مارك لاةيفو هلا يئاودو مالكلا 0 نءعةماعلا عام 0



 ثيحن ءىأ (ةل-ةا ىلع) فاسلا نغئأ (م-من علا فابسلا نمةعا_جنعإ) كلذ لة مىورىألو ه4 |ةغيصب ( ىكحدقو)
 مغتذب را كح هنمذخ ورام ماكحالا نم (لعهتحت سالاميف) ماوعلا عمىأ(مالكلا نوهركيا وناك مهنا) مهةيجاالمهعو ©
 000 (ترعموةىل-ع ) هثيداحأىأ (اهدر وأ سو هيلعىلاءت هللا ىلص ىنلاو) مانالاهب

 هلعضو ف ظغالا لاوعتساب (هلتةيقح فم مافرصتو ) هنراشا ىلع هل نههيلاوعدب بس ومالا هنرامغرهاط نءهفرص نود

 َْ :ءلصالو وىلاعت هلوة أك فرح ةراعت تاب( هنراعتساو) ةيااحوأ ةمأق ةعدطإ رع ,هل عضوا قةلامعتعاب (هزاحمو) لطأ سسك

 11ه تضغلا 201 الوىفاكلءفوأابياعىأل خنل اعوذ دحىؤف

 نيءبأت ااوةب اصلا ٠ نمنيمدةدملا (فاس ا نهمةعا جن عىح دقو) ريخ لك هلبا مهازجاولعفدقو

 مالك -1|)هيزن'ةهارك )ن وهركياوناكمهمنا) موعيج أ( ل4 ىلع) فاس ااىأ(..نع)كح(لب)
 ىنلاو) ناقذردملاوثباوجىلاراشأ مت ةيعرشلام اكحالا ىلع لمتشاالا-# ( ىلع هت سدلام ىلع

 ا.عراوج وهف د اصلا نم (موةىلع)ا-فةادر وماوب ث د>ىأ (اهدر وأ سو هيلع ىلا هت هللا ىل_ص

 نا الا لهأو برعلا ممض ىأر ج>و لق نز و (برع ) امه د>املالذك تناكولاهما نمهيلاانرشأ

 (ههجوىلع) لو هلع ىلاسعت هنا لص همالك كلذةلجنمو ىنع (برعلا مالك نومهغي)مهف

 ىذلا (هزا<ثو )هلعضوامو (همةيقح ىفإ بصالاو راب( مهتافمكنو) سابتلاريغنمهيديرأىذلا
 ةهماشملا هل ةالعزا م هنالم اعلا ىلع صان # لا طع نم (هتراعتساو )اي !ةعوأابوغلازاحمهنعدي زوحت

 ظاقلاريثك ل اهمنا ءمداربا ىأ )زا كاو) ماقملاو ولاحلا ىذةةمىلءهحيصةن مدر وبامىأ (هغيلب 5

 )م -هدهبءاج مث) مهدصأةممهاع الاهمال (ةلك. ثممهةح ىفإ ثد داحالا كلن (نكست لفل: هلو

 5 رعد#امىلةةب رعلانأس [ رعغل وخدو مجعلاه طلاخغ (ةمجعلاه- ملع تما غنم) ةمالاهذه نم

 دارملا سدلقب ررعلاناسأب لهكاىأ (ةيمالاهئلخادو) ةحاصقلا مده ةمدعلاو مه هرهظأ نيباحيصق

 00 هصنالا) ىف رعلاموهمالك ىف (برعلاد صاةمن مم هشيداكي هالذ) روهشملا ىنعللاب ى الادب

 اهتاكول واهقئاقدمهشيالىأ( هع راس |ىة>ةءالو )رع رع سف :ىطع وهقاهز رومر قئاقدنود(اه رص ١

 لاقزمرلا هام عم للصأو هم همءاك (اهيحوو) 0 ( زاحالا ضرغولا

 ره ولعل (اه<ولتو) حيرمنالب :اهعمأس [ ( اهغي ها صرغ ( و) هءابقرلا ةقيخ ظءالا | جوع
 تيهزتاّممدارملاءامف>ىفرك ذا1ة-ءلمءاقرذاو راصىأ (اهليوانىفاوق رقدك) ةراشالاو ضن 37 ا

 (رديز ذكرا فل واريح نم ( اهرهاط ل ءاولز1 ]اهانه دع تاهل اتراك ل ١
 | مهفوأ جتاق عمنيةلمهم ع نب دار تهطل و وحش د مدع ةبسمحل عم :ٌل ىل_ءايذ ذب وأمك 0

 | ومهذىأهق رقت دافدعم امو قد رقملاوشو رذمتلان هم لصالا اوهليقو:ايدميم لاذ نأوأمهرم 5 و

 ريغن« هن نمؤذ ل" اقنمو هرغأظ ىلعه دق دعت لذ ا ؛اتنختاه+وبهاذمىلا هبا ثثملا ىف

 هنابوهيقدصىأ (هءنءآن ه) د3 هرذ ث قرم" نم ىأ (مذ) ه- هجوعانةف_ثكو ءاندل ضرعت

 م مهوهلبأالا هلوق ىل-ءفةرق ىلا عت هلياىا» انغم ضو وقيوو ,رهاظ هيدا رنأنغههز :ووح

 [يولقلا وانما ءامسلا ءامسلاىلاانب :رلزني ثيدحك ملءأوهوهبقيلي اميدلوأنممهنمو مسا وهو فلسلانم

 ئأ(هغيلب وز تهذدون كسا

 ق_اطرامه- هعالو و

 هاسكي دعم

 هله عماجلا(هزا «او)

 57 رثكو هينامم

 (ةاك-ثممهةحىف نك“

 ةبسلكم هلا ةيدسنلاب
 ةلدعمول-ج وةلك ثم

 ءامشالاهذ-ه نكمل وأ

 ةاكثممهةحىف ةمدقتملا
 مع !اسانمهتةرعلةءهوم ا

 مهك ارداّةوقومهمالك
 قو مهماهثاةعرسو
 ةكرب هلك اًذهومهما ٍ

 فء1اكوةمالا ىن ةسلادم
 اسيل نهءاحمث ةمغلا

 هلوأ مذ: (ةمجعلا هيلع
 ةيمجعلاةنكالا ىأ
 ىأ(ةيمالاهتلخادو)
 ةلاحماو ةيلوهىلا ةبسنل
 مع 6 داك الق ةيلوقطلا

 َق ب تلاد

 (اهصنالا) بدالادصارع
 اهي ولئالاهرهاظ ىأ
 ةخسنىو( اهحيرصو) ل

 اهتارابع ىف انطالا ىلا ال مراص* ةحالاو راص< ةالاىأ (زاديالاضر-غىلا) اهعا راشاةذ>_سىقوا مراشاب(قةحانالو)اه<رصت

 اتراشاىأ( اه وأتو)ا#غالبل ةنمضتملالاوقالا ىأ غلبالاو هواهغيلب وةحيرص ةخ:ن ىقو(اهغيلبتو)اهمااك قخىأ (اهيحو وز

 ةمهوملاثدداحالا ىأ (اهلي واثىف) ةدعرطوأةقيةح ةمحعلاهيلع حءاغنمىأ (اوقرشتف) اهتحاصة ب. اهترابعنيستملا

 هح ونم_يءاماتجاىجح ربال ث يح هج م لك ىناوةرفت ىأ لالا لع سصناهها و رشعةسسمخك عتفلا ىلعأ لق ديك اًةللادحاو

 هيزئعلا نم هنامبا ى> ( نمآن ممذ) قزم لك اوةزءوابس يذيأاوةرغت موق لثملاثمالا ىفاذ هولااسقالا ىف لاةيالو



 ننمدصأ نير مدآ يبول نا ثيدهك هدم رملاث ارأو رلاو ةحرصتلا ثدداحالا ىقهلك اذهوميدكتلاىلع يلمع( رقفك نم مهممو)
 ئذلا ثيداحالاهذ_هنمحصنالاماماف) ورعنع مل تمود#أءاو رهاشي فيك هؤرصالحاو ل جر بلقك ن+رلا عباصأ نم

 هللاو-ىف)امتمدراول اميسال (ةيثاهمركذيالنآب اوذ) مال ءالاءاملعلا صعب بك فترك ذوأ ماوعل |ةنسلأىل-ءترهتشا
 باوصلاواهيناعمىلعمالكلا فاكترالو) اهيناعمو اهظاقلاىأ (اهبث دحةءالو مالنا اوةالصلا موياعهثايدنأ قح ىفالو ىلاعت
 تعب (داقملاةقيعضا#نابف» رعتلاذج هىلعرك ذنآالااهب) لاء الا ئور و( لغشلا كرتو )اهرك ذمذعواهفذح ىأ (اهحرط
 ءاملعلانمخويشلاعج(خايشالار كن أدقو)لاةملاىف(دانسالا ةيهاو ) 1١ لاحرلاةفيعْض ىأ ف اغتلاو مبلل

 0 ااا لل بوب7س حصص ( (كرون نركب نأ ىلد)
 لالصا وةندفلل أعم اعصبالا يه .5ض وخلل ة بنس( رهك نم مهممو) نج رلا عسب اصأ ن هنيعبص أ نبب ريغعأ رلا حت وءاقلا مكن

 وهو فقولا س هذ منو رهاظلا ىلع لمح ال ر فكن مول واملل عبار نمآن رمشذو فل هيقو سانلا ةفلغلاوةمدعلا ف رض

 اممسداذاادارط*_تاانه عقوةنسلاو ناثكلا نمهيا“ثّةملاىلعمالاكل ا نا لعأو « مدخنأامم مولعم تو.”مدعل فرص: دقو

 ىقهيأ شن نمسدلو زوة<الوأز ودافع سوهيلع ىلاعت هللا ىل_ص ىذلا فصوذدص» هنال هيف ند ىف هفاكث)ةم_دعلا

 هذهنم) هذنسةد مدعل( حصاالامامافإ مهضعملهيذ ضو لا عئمو هضعد لي وام ىف همشب هنكل ئث هيا مسا هنت 0

 هقحىفتناكءاوساريناعمةدص مدعو اهتمدعل (ءىئاممرك ذيالن آب حاوذ)ةلك-كملا (ث.داحالا َّس 0 (مالكلا)

 امااهتالالةنوذياو ر(امبشدح:ءالومئابدن[ىحىفالوىلاعتهئلا ىف)لاقاكهئايدنأ ى> وأ ىلاعت لأ رص[ د هول عملا
 اهريسف:ب (اريناعمىلءمالكلا)اه1:دعر (ىاكترالو) عوضوموبذك هنا نايبلالا هل:مرحيةبذك العلا لكشم ف 2 لا

 اهلي واتواهرك ذ.لاغتشالاىأ (اهبلغكلا كرتو)اهكرثىأ(اه>رطباوصلاو) اهأي وأن هيج ونو 0 0

 نييدتلاو (فد رعتلاهج و لعرك ذ:نأالا)اءايئااهمضو هنيغنوكسواهمطونيشلا حقب لغشلاو أ. ل ؟اداثسا

 وهواهريس ىفةيادلات دةنمةل- ههملادو فاأو فاعلاو ملا حتي (داةملاةفيع_ضاجناب)اهفرعبالنا ا ا( لصأال

 فءضااد.دثاهدانسا أ (دانسالا ةيهاو ) ةلاةملا ةخ:ىفوهدياو رن رطلريعتسأهنمناكم مسا ىلوالا ناكوةع وقرعالو
 ركأدق 0 راذاب وهلا ىهو نمهنا لدقو ف ع صو نهو ىنهءىهو نمرامثعالا رد نع طقاس

 نيندسحلا نيد# مامالاوهو (كروذنب ركب ىلأ) مامالا (ىلع) ديم ملاملاعلا ىدقتسمش ع( خايشالا
 ىقوثمدقتاكهمدعوهفرص ىففاثخاو ةلمومهاروءاقلامذب كروفوىلوصالا تدل يفاشلا كر وف
 هامسىذلاهءاتكىىأ (هلك-ثمف) رك: لوعفم (هقاكنت) رواسب نثدو ةثامعب راو تعد

 (ةعووم ةفيعض ث.داحأ ىلع) ماك-لا ىأ هفاك-:لوعفم(مالكلا) هءاشنلا ف ثيدحلا لكم
 ةلوقنموأ)ي ذك ىأ هللصأال مالك لاق» هك د:سالواهللة:الىأآ(14لصأال)ةعوضوهوأ رهاظلا
 ةدحوملاءابلا يفي (نو سلي نيذلا)ءايدنالا صدةضءبك ىرادنلاودوريلاىا(باتكلا لهأ نع

 اهرك ذ كرتىأ (اهخرطهيفكي ناك ) هو رتفاوهو ةاتخاىذلا(لطابلاب لا) نوطلخ ىأ اهدي دشتو
 هيدهعب نعلن لا تاو رنأو (اهقهطىلعهيينتلا) اهبيج وثواهلي وانن (اهيلع مزاكلا نءهينغت و)

 اهسايتلا ىأ(اهيسدللا ةلازا) باوصلا هره'طظ فلاامم (ا مام ل كتم ىلعمالاك-!!نمدودالاذا)

 وأ ةقيهض لاقي نأ

00 
 نافل وصالا باي رآدنع

 لمغي فيعضلا ثدحما
 اهات الاعالا لئاضف هب

 ل-هأن عةلوةنموأ)
 دو-ميلان-ه (باثكلا
 مهري غو ىراصتلاو

 00 لا ءاصأو نانو ةيئو ءانشمو مح اهعطمقواهملق ىا(اهناث جاو)ءدن ةرلعال نمىلع ناكوة خدت ىو (ناك) ممتع هن هللا ربخا [ك( لطالب

 ىأ (فدك ازاسأراهكرتىأ (اهحرطو) هير ونهيذحيشرت (اهلصانم) هلوقو رك ذا! ريع ساق (هيفكي)كروفنياىأ

 00 لل ولت نت اظن رات را ىأ( نيشنلا ىتاو اهلي وانواحرلا ةنم (سل) نياورهطا || تر اال
 هنم (اهفعضلعهينلا)اهيناعمةهج نم( الع مالاكلا نعهينغبولاهرك ذىلاتاغنل ادع هرهظءارواهذ دن ىأ
 0 طال ىأ( سلا ةلازا اهيفامل ك-.ثم ىلع مالاكلايدوصةالاذا) اب قاعتلا نءبذةجيلاهعضوو
 هنابثدحلا ىلع ىلاذا ث< هيفو (سفنال ىشأو سلل) نيباىأ (فثك)اهلصفىفاهكرتو (اه>رطواهلصأن م)اهعاطتقا
 هقعضد لق عي ثيد_>لقذادامثعالا قسرا ثرددانسالالاخ رق نيث دل 'ىالثخالعوطقع سدل ع وضوموأ يعض

 هانممة_ح رب لق: ىلا هانعمىف لب والاب ىتأ ىلاعت هللا هج رهن اك هبوب وأهمدعب لق ١ عوضوم لب فيعض ثيدح ل توهتاعو

 لاح رلادصاقم لءألاعتهّيلاولاوحالا نمرلا تحال عميج يل ءلاكك.ثالا لو زبل



 ( هنالاح نم رك اذلا 9 هيلءةقالا اىأو ؛ 0 ئالامو مل .وهءاعىلاوت هللا لص ىنلا ىلع 7 وءاميث مكتمل ىلع سام ولصفإ#

 هركذد:عهفااك ) لكتملاىأ( متلي نا ملعتل ١ ورك اذاا قد رطىلع) لصفلا(اًدهل.بةلصفلا ىفهانمدقام) هنالقنو كفل

 اومالكلاريدةنو متلي ىف نك-ةءملاريمضل !نمةيلوعفملاىلعبصنلاب (بجاولالاو>الاك لترك ذو ماللاو ةالصلا هيلع

 املا, ة.جاول 'خسنلا ص ءدىفو نايل( ههيظعتو هريقوت نم) هلوقىف نموساولا همالك ىقمزتلي نااذكواذك ىف كلا ا ىلعس <
 (هنا-!لاح)ىغارب ناوى أ (بقارب و)ةّت_كالوصفلا ىف ةئادلا لود و فاك, ناالارهاظهوطخو لاوحالاة قص اسهلاعاةيا

 اب رلا نمار خ (هرك ذ دنءبدالاتامالع) ل21! ىلع ىأ (هياعرهظ» و) هنابب ريغ نمل سربالو هك رثي ىأ ( هل مهعالو) هناش مظعد
 ن<وريقفهللا نا اولاق يذلا لوق هللا عمسد_ةاىلاعت هلوقك ر فكل لعفاويذدد آ أر قاذائراقلا ىلع بجاولا ناءارقلا هلاقام» ريظنو
 هيلع ى.دعلىلاعت اوةركذدو عال لوزئلاو فو ماقمىف عض ناو لوةلاد_:عهنوص ضمنا ءاينغأ

 جمخلا مال _!اوةالصلا يربي

 ناعمو ةل اج دئاوةةلر وف نباب اك ىفو هل و< اهم رتغبالىت> اهنا نمدبالا هءو يش د_ب اهنا ه-:م
 اهنمو نجرلا لور ثددحك ج.يحص ءوهامأمم ثد داحأ هناك ىفناعمهيلعفقو نم اهفرعي ةعردب
 هناك قهرك ذاك هفعض ىلعهننتفدعْص وهام

 -] «(هيلع 0 وةعالامو لس و هيلع ىلاعت هزيأ ىل_ه ىنلاىلع 0 ولام ىلع ماكتملا لع بح اسم و لصف) 0

 عم( ك اذلاىقد رطىلءاذهلبق) ا ذىذلا( ل_صقلا ىفءانمدقامهنالاحن رك اذلاو) هنايبمدقت

 سانالاقشناءماعلا

 نهنملا أو وذا

 ىذتقم ناف هللا نود

 نيدلاو رهانلا لقعلا

 هناك ىف هركذ هناالول || ”مااك فرت ريس غنم مزئالي ىأ ب <لععاف مرتي نأ ]هلا ةبلطن مهنودو هن( ملعتلاو )هنارقا ىلا هنادسهنارهاظاا . - . .«نإ .٠ - ٠ - ةوألئ
 نعيد اج ةاورتو (هميظعتو هريقوت نماصجاولا) هلت عقوىنلا (لاوحالاكالثرك دو ملسو ه.لعىلاعت هللا ىلصدرك دديع

 تالتالا نشأ ( هله هيالو) ةن_بحةرا غب هريبعتب ( هناسللاحإ) هنمرداصلا همالكى ماك-آللا (بقارب و)ه. يايا
 تامالعسصنززو<(سدالاتامالع) ةخوتممةيقوةوأ ةمومضم ةيتحتب (رهلظ و) هريقوتلرتبالكأ
 مل-سوهيلعىلاعت هللا ىل_ص هل عقواك(دئادسلا نمداسأةامرك ذاذاف)الاةموالاح(هرك ذدنعإاهعفر و

 راهظانمل_.وه_رلعىلاعت هللا ىل.ضهيلع (قام_الاهيلع رهظ) هل ن يكرس |هيذأو هن وعدءادتباىف
 لجرلا ضءرالاةبةمجه لاداّضااب وهودتعولو هقارت->ا ىأ(ضاسمرالاو) هباصأ سم هيلغمتقفش
 هياع رهط( 9 ودعل هن وادع :وهم-دْضع :راهظار(» ودعىلع ظدعل أ و هقلفأ و هيلعدت_ثا اذا ادك نم

 مالكلا اذه مّمع دحأ

 مالعلا كلل اميظعت
 الولرانءد نيالوق ل مانو

 كاملا ىفلزنأهشانا
 كوست كلان او لسن انا : 0 ا

 ا 1 0 مهقولهرسك اذاءادقل او هذعا ضو عهنىل_>امهءىل-< 5 مس ناىأهراك ىلا ميج نم هلامو هلهأو ل ل ل || هسسقتب هكييد# نوكي نا ىف ىأ (هيلعردقول )و هيلعىلاهتدنلا لص يبن ادفلا) ىنةىأ (ةدوم)

 هدفي (قاصلا روز || نمو هلءاعدوهو عفريو تصن.و رصق ع تفاذافحاحصلا فاك كلادفون ماللا هنر واج اذا نوني دقو
 ) 0 ذاذاف) 1 5 هعم ناكوهرمدن (هنكمأول) مل هووهمل ءىلا هللا ىلص ( هلةرصصنلاو )هانعم نعههرتتأربقونو مظعت هللا

 ر 2-0 ىلعماكتو) هناص و هسنم هنأ هد عام عا وناىأ(ةمصعلابا وبأ ف) ماك.لا ف عرش ىأ (ذخااذاو)

 ةةلافملا هع ءاع ضيم لو هيلع ىلا-هثهّللا لس هنع ةروث اما( هلاوةاو) نع ةرداصلا( هلاعأ) نمىرحامىأ (ىراي ىأ (هاساتام) ىلكتملا

 (دئاد ثلا نم) مالسلا لعن اةدحومو ةلوهملادلبةةدودممةزمهب(بدآو ظفالان سحأ) د_صقىأنيتلمهم (ىرخت)
 رهظ) اا ةهجنم : - . 60 . وا هنردقوهده+لذب ىفهناكماردبتب ىأ (هذكمأام)اريقونوابدأ اهرثك !ىأا هب رجعت ىلا( ةرابعلا) ليضغت

 رحلة دشضءرلا نموهوّ:دشلاو قلقلا هلصاو قارت>ال'ةد د ىأ ةمجعملاداضااب(ضا-ةرالاو) ةجرلاوةقفشلا ىأ (قافشالا هيلع
 هلوق ىن-هماذ_هو تةالاراث آن مردقام كلذ لماعد عقوالت ةولاكلذ ىفناكولدوب وهب ظيغتي و هل دقوا هنا هانعمو ظرغلاةدشوأ
 هءلىهوداضلاوءاظلاب ظل او هلوةب ىف سملتلا ب رغأو هتروسو هلوأوأ هن دُسوأب ضغل 2 اةمدعملاءاظلاب ظيغلاو (هردعىلع ظيغلاو)

 ىل اه: هللا ىل_ص ىننال) «مأو هيبأو هحورب ىدقي ْنأس »< وىأارو دةماهح هب واروصةموادودمءافلارسك وهو (ءادقلا هدومو)

 طسي ة-جرلاهآ ًأرقاذان آرغلاةءارقىفهريظنوهيدل( همنكمأول هلنرصنلاو) ءادفلا ىلع ىأ(هياعر دقول)هباصأ اميف( ملسوهيلع

 فد روى يمص” هنارهاظااوةمظعلا ةخ_ذىفو (ةمصعلا ناونأىقذخأ اذاو) ام ءذيعتس و ضبقني هب وقعلاهب [أرقاذاوا لطن و
 ءارلاوةل هملاءاحنان( ىرحت مال لاو مالا هيلع هلاوقاو هلامعأ ىزاجمىف لكتو)هلاوحأى هاا هللا ظةح باودأ ىف لكتملا عرشاذا ىعملاو
 ءرلعءردنامرد ةيأ(مهن كمأام)اهالوأىأ:دود ورم (ةرابعلا بد 6 ظفللا ن>أ) دصقي وبلطيو هثدان ىفد محا يأ:دد ثملا



 ىحماو (ةيضعملاو يْذكلاو لهما ةظفاك )هرهاظ( 3 «امةرأ» .ءلا نم كرت ىأ ( رجهو )هن ركاىأ (كلذ عيش بنتحاو)

 ىدهفالا_ ضل د> وو ىلاعت هلوقنءمهقح قدراناع ادت بدال مال !امهيلعءايدت :الان مهرب غىلاوهيلا|ةفاشماو ا ممايش ننال

 زاكي لمال_لاوةال_صلاهيلع هلوق نمو هناغالاالو ناتكلاامىردت تنك امىلا عت هلوةهنعئذب اك ناِالا ليصافتب الهاح ىأ
 هاش نمو>ىق ءاشاءاريسي نا هلوسرو هللا ن أف ىو كن رمد آىدعوىلاعت هلوةنهو بذك هنادموهقمو تابذك ثالث هالا س- هارب

 ىفيذكلاهيلعزو ألو ةيالتزمملار كو ) رامخالاو لوقلا فضال هم اءزول_هلاقلاوتالا ف) مك ١اىأ (لكل اذاف)

 ضارتعاالو هيلع مولاله نان هناش فن اي_بفذلاك(تارابعلا ن مهودو) هنايب ف( ىق(اطاغوأ) هناس اق (اوهس عقوامفالخ) رمخوأ ل وق
 اىلعلكت اذا و)ةيلكلاب ىأ(ةدحاو ةلجإهيلعاهقالطاىأ(بذكلا ةظفل بنحب و)نايسنلاو اطل ىتمأ نعع ةرثيدح هيدأ

 ملامك ها عوىلاعت هلوقهم ااريسشداك( (ملءامالا لعب الن ازو <لهداق) 24 مالسلاوةالصا|هيلعهماعىآ
 يب ب ب 22-2222222 نك 8 نع
 ةحاقوةعاش هي ةامىأ ةمحءمنيشو ةدحومءاس (كلذ عيش )4 اح ىف كرت ىأ (بنتحاو) 0 7

 ماكةيالق(ةي_صعملاو وبذكلاو لهل ةظفاك ُح .قامةراسبعلانم) كرتىأ( رجهو) عملا اه>؟ َن ِ 1 4 9

 امدقىأ: (لاوفالا فم اكتئاذاف) هلوقب 4+ دب واذ_ه عضو مث نو_صالاهماقلا  صدياك>وأو اهلثمي 00 1 ُ 2

 فاخلا) مل-ىو هيل ءىلاعت هللا ىل_ص(هيلعزو <لهلاف) مل-سو عءلهم ءاغىلا عت هللا ىلص هلاوذاب قلعت ا 2 0

 هو و)هناسلهب قب( اطاغوأ اوهس عقوامفالخ) ربخأردض ءةزمهلارم 59 (رابخالاو لوقلا ىف 0 0
 5 0 اجو 4

 ىلاع:لاهد ءولاىفةفلا افا انامدقنو ه هدم اودالهئالد_صقو دوعن ريغ نم (ةراعلا نم هلوقو4ررعأن ءحورلا

 بحت ) لباب دل اهب راعزو <لهلوةءال(و)اقاطملوقلا فاذتهيدار ااوانكلعكدعومانفاخاام

 اذاو)ن يمك هقدارم ذك و لع اف مس ءاولعقو رد_صمنمهظافلأ عيمج ىأ(ةدحاوةلجتذكتلا ظفل

 زود له) مسوهيلعىلاعت هللا ىلص هقح ىف(لاق) ان أنا وايقن هرهقصو قه قاعي امو ) لعل اىلعماكت

 (هدنعن وك الا ن5ميلهو)لج و زعهّلباهما ءام ىأل وهل ا ءانب ود هدشتااب( ملعامالا عيالنا هي هيلع

 اهماعنكءىلا (ءايشالا ضعبب ١ َْن وذاك مههتادن ءكئلوأىلاعت هلوقك هملعو هك

 اذه(سبقل) لعلا مدعلهجلاناك ناو (لوع)اذهنعرتمعت !اف(لو#ي الوز ع !!اىجوب ١ ى>)

 عئارش ضءدسملاعريد عىذ :ل!نوكالةعزو <ىنالقأبلا لاف عمسلا ىفهناحوتساىأ (هةءاشو ظفللا)

 ماعري-ةهنوكو ديدوتلاةفرع:ل_تملاذ|نوماك.للاو ءاهققلااهءرقب عب ىلا لذ اسما ضعنو هلق .5نم

 كا رطختلا# ”ماه ل١ ناهد دقو عئاذصلاو فره اك ايثدلارومأضءد و هموقرب- تاء

 ْنو رد الم ماودا مت>الا م- هْنا ىلع ءاني ادارت-حاولو امهم اع نءديالق م- هلا ترسط+ ناف

 له) مل_سوهلع ىلاعت هللا ىل_صدلا هذاىأ ( (لاءفالا) رأ (ىك-:اذاو) لماّثو وه ءةاظح ىلع

 ضءد) عوقوئأ (ة-هةاومو) اهنعهمل'ءاهنىتلا(ىهاونلاو)ا مبهتلادرعأ ىتلا(رماوالا عد ىفز وع
 لعف» وأب ندي وأ ىدءننازو له هلوةنم) ا رثك !ىأ-لان(بدآو ىلوأو وذ) هنم( رئاغصلا
 اهريخب الروت ادب علا اظاقلالا لرتىأ (اذهفىداعملاعاونا ن م) نوكياعاب: انوياذك (اذكواذك

 3 تاوهساا فن« ملء. اللق

 1 حدياقم ثيدحا قو

 نوهلعبالس+تيغلا

 ءومذدمع هللا ناهنيأ الا

 قو ةب'الا ةمءاسلا

 نورا د
 نءملءاب اهنع لونا
 ىلاعت لاق دقو لئاسلا

 داكأ ةيناآةعاشلانا

 ولى دقن نع ىأ اهيفخأ
 نعال_ضفناكمأ ناك

 نال_صاخاو ىري-غ

 تاىيغملاا اوملع ل ءايدنالا

 نم) ََهَّص راهاتدغلا عل د ىنلانادقتعانم ريفكشي ةيفدحاانو 7 املعخرصدق وانامحأ ىلاعت هللا موملعأْامالاءايشالا نم

 ظفالاعمشا) ىلا (لهكلوةبالو) ماها نب امامألل ةربا 1| ىفاذكمّلاالا ب يغلا ضرالاوتاومسلا نم عبال لقىلاءن هلوق

 هارعالا ضعبل ناريعم ناك هنا كح ايكةراشالا باب رادع ةاعيسر اهلا ندع ناو دعا <تقوال_ةمىرد,اللوقي لب (هتعاشو

 حالصلاو معلا بنا مىامهدادتالامهتدب قرقلا> واسدسن عمو ةاساح وءوامد: :زح ءوههصت رخ ”الاواقلأ | ههدح[ةقيظو لعحو

 كماوقادعن سدعت كناب ريع ف )الات اص :تاطقتىاتءانا مونلا فتي أر لاةف كالا :هاءاوهزببمن عولالذ نعدولافبدالاو

 ىف)لكتملا ( لكئاذاو) ني" راشالا فدحااوامهادوثمنا عمر ايعلاننب قرقلااو رظذافمهعيج ك مادق نوتوعمهنابرخ لإ رععو مهلك

 ىءاعملاو رئابكلاباهمع دريهذ الو (ىهاونلاوما والا ضمد ىفةفلاخلا هذ مز :و<لهلات)مال_لاوةالصلا هم اءهنعةرداصلا (لاعثالا

 ةزمفادع(بدآو مىلوأ)تارامعلا نم ركذامىأ (و4ذ)ىلوالا فالخو لبتاهوركالاو تالزلابامءرممد ناىلوالا لب( رثاغدلا ةدقاومو)
 (اذهف) رئابكلاورئاغصلا ىنعةل متع (ىداءلا عاون أن ماذكوأذك لعفي «وأساذب وأى دعب ناز وج لد هلوقن ه) ايداترثكا ىأ



 لم جبت ىأ( ربزعت ن «هلبحتامو) مال_.سااوةالدلا هيلع همارك او اهنعأ ا ىأ ورب : رةدايزةخسأ قو( هريقوث ق>ن ه) هانمدق ىذلا

 يرعب يا < ذىذلا(ادذهنهاظ اظدح“ م ءأ ءاعلا صدت ارو ىورد(ت اردتو ماظعا وز

 نعنيلئاملا ىأروا نم م-كلاب (نيرئاحلا صعد] تي :ارىورو (تد-جو و )هنراشارك ذب تفتك | اذلو(هيفهنرابع_رودخسا

 دادكلاق رط ىلع نيدكم ثمريغداشرلا ليدس فن ربحتملا نمىأددرتلاوهوةري#ان هةلمهملاءاحلاةءاورقولوقلاىف داصتقالا

 هنا هظودت ةلرث ل>ال معز ىنعملاو (هلهب ملامةرامعلا قهظقحت ءلرت لجال) هءصاخلا هلوقىفاطمل ا ىلا هب سن ىأواولا دي د_ثنب( هلوق)

 عمو همالك(ءاناءاع) ظفحيملنمىلءىأ(هيلع) ضعبلا كلذ( عنشو) هلة. ملاملاق

 ىقمظعت ىأةل مهم ءازوةمجعهئازب(رزعت نذل كالو ) همتلنعتو سو ةيلعمتلا [لض( 1159و

 نان كميالهميظعت لك ناىلا ةراشاهرمة ون نم هلوق فو يظن واف رشمتلاهدا زهريغدنء(ماظعاو) هسفن
 دقو) رظن هيؤو قطصملا قوةحضءدىف ا ثاالاقفهراثك ةد موس 3 ةهيقأهتلول ةررأعلا# طد 2

 بوص:سالو)هقي قر و كود دشقأا( حسقف) هكر تس مىأ (اذهنم ظفحتي لع انلعلا شعل تار

 نءنيلئاملاىأ مج كلاب . (ني رئاحلا صعبت | ر 5) اناوصددعأ ل ىأه نم طفح ا (هيف م3 كر نرامع

 لوقلات كت ”وهولوقتلا نمواولادية تشي (هلوق) هزيل نادنلانماوإ تجني وأ وفاصنالا

 نمهلوقهلوقلرد-صم (هل ةيرلام)ةحيبق# رابعت هنايت ا( :رامعلا ىف ظفحتلا ارث ل_>ال) هياعع ارتقالاو

 4 ةح ىف هعنمىأ (هايانات) م :1 نمىلعىأ (هيلع)ض ءبلاكلذ( عنشو) هلق ملالوق ىأهأن م

 نم(1ذ_هلثمناك اذاو) هيلعهنمارو+ر كلل هب في ىأ( هلئاقرقك و)_سوهيلعىلاعت هللا ىلص

 م-تابطاختىف(م-مبادآ لمعت_دم) مهتي-اصموم عار واحم ىف( سال انيب)اب راح بدالا هباعر

 مدس ى راحلا(م_مءاطخو) رئاشعلاك صعس مهضعت طالتتخا ىأ (م 06 كاع نسحو)هتاقلاكفو

 هنالاةكو ,رهاظ ىلعمهضعب هل .ولوأو ق>أىأ( بج وأم وِ .وهيلع ىلاعت هللا ىلصهق>ىف هلاَو ء«تسأو)

 امهفدارتب لوةلاو سحاولاو صرغلا نيب قرقلا ىف ةيغنلاو ةيعفاشلا نيب فالحل انهركذ مث ضرف

 همازغلاو) ب نا الا نمدن_عقىلاعن هللا هجر ف ذصملام داكرهاظ فان 0 ذامو هل <عاذ_هسدلو

 ردصم مهلا عتفب(ةرابعلاةدوذ )هلأ هتزمهلادب يديك املاو أديكولا نمل يضف ل هفادل اب(دك 1
 نسةعاحيبق نسحلا له ىأ (؟و هلا عبقت) ءادبأالا هندح نايس ردي هناك دج وهف ئدلاداح

 ىفلدقاك ةغالمل | وىناعملا ل هأ» رك ذا اذه وامهانعمدختا ناوانح لحتى أ (هنسحتوأ) ةرامعلا

 ريبانزلاى ةىلقيهمعن ناو 5 هحدعدهتلا جاعاذهلوقت لسعلا

 ةءاذمةرهوجر خلان ليختلا ىلع ىنبملا مالا مهدنعرعشلاوةيرهشلا ىفاعملا ىطنملا لهأ ةيهسل و

 ىأ(اميذهتو)ة-قنمةر رح ةرابعلا ل_هجىأ (اهريرحتو)نيتعانصلا باتك لاله نبا هناك
 انيههل_ءحنىأ(هن 206 وأ )اني هناك ناو ءيظعدرب رخص !ىأ( رمال ملظ عد ) هل وق نحال اماهصالخت

 لوو رحل رعااناعدشمالاك ىف ق عنا ولال_ةةلاوأت وما حد .؟ هسفنىقاميظع ناك نأو

 وهو همذو وش لك حدم ىف باتك ظحاحماو ىبلاعثللو هيلع عييح لا لاما لذ وةكلتلا ىف ءاقلالا
 ىل_صلاق) ن ىلا عبقتوحميبقلا نسكت ةرأبعل اهدو> نال جالىأ (ادهو) بدالا لهأ نيب ف فورغم

 نمندللا وةحاصقلا ىععنايملا (ارح_لنايمأانهنا) م ةييضلا كف ,دحلا ( ملسوهيلع ىلاعت هلبأ

 (١ذهلثمناكاذاوهلث اقرعك» 0

 ىف ظفحتلاب لامعمسالا

 سانلانيب)لاوتالا
 م-جادآ ىفالمعت_بم

 مس جار شاعمنس>و
 ىق هلامعتساف موهءاطخو

 ةالصلا هءلعه_ةح

 ىأ(بج وآمال ١ و

 دع(دك آهمازتلاو) مزلأ

 متأو قثوأىأ ةزمهلا
 سد وأ هلوةىكحندلا لاق
 ضر --ةبو-جوىأ
 اههودبك انبوح وال

 قالا انماماد_:ع

 تننءاوسناقدارت_م
 ىطظوأ ىطقل ادب

 ناب ة-فينحوبأ قر-ذو
 ّض رفف ىطقبتئام
 تجا و-فىف وظد ثد امو

 اتكلا نم, تواغتلا نال

 ممجوي دا الا ريخو

 !مهيلوأدم نيب توافتلا
 مه دعأق ١ اوغلان مهنكمل

 ص رقلا مسهقالطانم

 مهوقك ىنظب تدئام ىلع
 ةبجاو ةاك راء ضرفرتولا

 هنا قس الو ى متنا

 ةسجحاولا ءكرتراقعو رك [ضرفلاب اود نك.لرام:ءالااذبب ضرفامهالاك نافل هعلا نودداقمءالا مسحب وهاعاامهندب قرقلا
 دحر اعتس: دقو ىعرشلاحالطصالا لصأ سس وهاد هو بجاولا رك:م فالك رئاك ضرغلارك-:هناقرفلاديقياميو لقأ
 ناىلع لقعل ا ةهجنمالو لقنلا ةهجنمالهعم مالاك الف ىنظلاو اعقلا ليادلا نب زيعلو ىوغللالامعتسالا قرخ" الاماةمنيظفللا
 بجوأ ل اقملا اذه ىدبأ ا هدك-او هلع ىف نكمل ثحدملا اذه مثمريلع ةجحاذهفجحلاماك-| ىفامهنسب ف رغااىلااو راطضإة فشلا
 ايك(هنسحتوأ) دحاولا ( ذلاعبقتةرابعلاةدو حو) همت لئاطال د يكان بوجوال صرف بوج وهلوةنا ىلع اكشالا ذه لاقع ل >اذنل
 كلامءاور(/ رحسل نايملا نمنا مسوهيلعىلاعت هللا ىلصلاقاذحلو هنو مموأرعالا ظعنام 1 عواه رز هر ) نيرععملا ةباك ىفدانمدق



 حملا ل ثم ثيدحتاوههج ونعاوألا فرصرح_لاو ناسللاة-اهئناييلا متر عنا نةىذ هرئااودوأدوبأو ىراخبلا دجسأو

 نييزتو هنراشاو هنرابع ىف هقيلات نسحو هتحاصفو هن غالب نماهدنع هن سلا هبذخارو سوّنلا ليم س هنادانعف لوالا ىلءاما مذلاو

 ةدايز ثءدحلا سف:قنا 0 0 9

 بنط:و لعفلا ىف حامبال
 لوةلا ن-هلال امن
 نه ح.يبقلا نحو

 نسا عبقيوكاذ
 كلذ لكعف ناو ءالانه

 ىأ (هج وب رت ايكلا
 الو) اوهسالو اد_عال

 ملظلاو ليملا ىأ(ر وحلا
 ساسنلا نيب( كاف

 (هري ز توهرهقونوهميظعترو هظ با ذه عم نكلو) ىذرلاو بضغلا نم (لاح ىلع

 نمحدعيىذلاقدشنملاقءانعذىفاثلاىلءاماوةمك ل رعشلانمناوةءاو»

 اكرحسلاوهب رق أو نييدت نسحأ هلنعبملا ماهفالا ىلا سد رقلا حةذملامااكلاو هىل ةو ةنطوأك ذهل
 «.لا ليد ىلا عت هنا لاهةذبعشلاك اه ةقي -التال. معاد خاهدحأ ناعم ىلع ىاطن تغارلا لاق

 هلل أال عئابطلاور وصلاريغإ هنأ نمليقامو ناطيشلا هن اععنوكيامأ مهو ىداهأمهرحسنم

 ليقاذلوءامسالاو لوقعلا فرمدوةقدلا فرح لاك ىأ ةراعتساو هذ ث.دحل ىفاماو تباث هنا ل قو
 .[|| بولقلاس اةىفرحسلا لمعب ههمشل مذلادرومهدر وأ هنا لو ةزرق نبا لاقف مذلاو حدملا لم” < هنا انه هو

 هقرص اذأءزحسلاقيفرملا برعلا مالك قهلصأو نسملا حميرقتو حميبقلان يسمو ةدشذالا نإ بو || بستكيو رح لاك مارح
 اظاسلاهبىذرب ويوم ةلاهبلييىأ حدملادرو هدرومنا ليقومذوهف هلدعب رساسلاهبسكيام مثالا نم || هل.« *برحاسلا هيف كرام هب باكي ث صعب نمهتجع نأ نوكي كضعب لعل ث.دحلا ىف هلوق هده تن و هلرحس نك هرهصو هود نا
 كلام ل دادقوةمك حر عكا نما هلوق هلرهشي ولالا رحسلا هلل يقاذلو بعصا اهنلذ ساو هنبادجر كلامو ذهو
 مالكلاناوهوةغالبلا باوبأ نم مظع باي فنصملاهرك ذامنالءاو © هزم ىف عقي وىلاعت هللا هر 0 فنصملا قاي-نسحيهرو نيرمالا لمتحم ثيدحلاىف هنارهاظااو مالاكلا نمهركءام باب ثءدحلا اطوملافثيدحتا ىلع
 باهذ هريبعتو تعقوالك هنانسأن ا همانمى ىأر هنا ديرْلا نع كاك ةرابعلا فالخاب ىنءملادحتملا 7 0 10 و

 ىف ىلاعثلاهننب اك هندارعهيف عقبال عقوم ظفل لكلوةغالبلا ىثك ىفةريثكر ئاظن هلواردءاف ىذ<نا نمر هل وأام رمافئابحأو كيشاو>و كلدأرعن لوطا كر جلاقفرخ ”ابىنأمئاهلك هنانسأ عاقيماف مهتببصم || ..ن) لو "ا تاع

 ىلع) هيلعزوجالا مل سو هيلعيلاعت هللا ف-صهقحىف ماكذملا ىأ(هدروأ اماماه)ةغالا هةف ناتوس || (هيرختلاو هنعىننلا ةهدي
 هي قيد الور رضالعأ 00 رحالف) هنع هيقنب ( هل هرم ١ وز هنعاي نم نوكي ناىأ(هنع ىلا 59 58 ماعلا كاضاعب
 بذكلاهياءزوالهلوةكهيفاه< رصتو) زارت-اريغنماهقالطا ىأ (ةرابعلا غرست ىف) هيف م حير قح رحالف) هن
 نم(هحوت رئابكلان ايةاالو) هيف :مالىئنلا عم بذك-اارك ذه هلاوقأو هلا وحأ عيج فىأ(ةلج اهلارا ىأ (ةرابعلا
 نم (لاحىفءكمحلافروملا) هنغردصب(الو)بدالا فانيالو تلا عمرئابكسلا رك ذا ههوجو || .* 203 6 ”داصاد
 هرب زعنوهميظعاوهريقوئر وهظ ب ) هلث هزي وت ىأ(اذ_هعم نك-او)ب ذغلاو ىذرلاك لاوحألا كيك هقدح قىأ(هيف
 ةيكةهيىءلتالتافصنم(ادرحتدرك ذعم) هريقوت مجودتو ىنلا ىفمالاكلا اذهل ثمرك ذ(دنع ا

 ىلاعت هلا ىبص(هرك ذد رجدنعه ديدش تالاح مهتمرهاشي فاسلا ناكدقو )ىل والاد رطلاب لعيف اذهب 0 230 0 2
 لثم مزتل مهضعد ناكو ىناثلا مسقلا قمانمدقك ( دجاونونولريغتو هتباهلةدع روءأكب نم ا 0 موال ى (ةلدم
 هللريمضلا (هادعلاةماههفهللاىك-نآرقلا نم)هنأ عجدملاب( ىآ ةوالثدنع) مظعتلاو ريقوتلا(كلذ لاو االو) هعاونأ ع_يجح

ف رك ذامىأ سو هيل ءىلاع: هليا ىلص ىذللهد وعل دك ولع الرمظن و عذىلاعت
 هللا لونس رءادعأه ي

 تابآىأ (هناي ا رقك نم) 3( و)هددصد نحنا ليثع وه ؟هعئاوو و مم سو هيل عىلاهت هلل |ىلص

 هقلتخاوهع رتخاىأ (بذكلا هيلع ىرتفاو) اضرأ هلريمضلاف هلسرتازجعموأ لج و زعىلاءتهّنلا

 تاكف)

 وأ ىننلا ةهج ىلع هتعذ ىلع لمشملا مالاكللا(اذه لثمرك ذدنع ف يكف )هيغنوأ صوت ابثانع(ادرعمركذدنع) ليج ىآ

 ريغت نم 0 دش الاعمويلع رهظت ) ردك دما نيد وفدا دلارقعج ونيدبأعلا نب ل نيدلاَةْعأ نم( فال ناكدق و) هل وم



 هناحبسميرفك نمهبشتلا نم)ارذحه سفن ىلء(اةاةشاو) ةرعأو هردقل ىأ ( هلالالجاو هيرلاماظعا) هنوالث( ىف هنوصاب ,ض حن ن اكس
 م-فةوقعىأ هنوصاه< صفع اولغم هللاديدويملاتلاووىلاءن هلوقأر قاذا ناك هنا خلا يهاربا نعف (مىظ دءلا ىلعلاو هالا هلاال

 (هصقنتمو)ءرثأهيلعرهظاذاهضغيمىأ(هئناشو) اش ىأ(اسكحف) . «(ىاثلابابلا)و مها, رفك نمثل ذلاثأو
 هتعجر لوبقوأ هب وت بلط نم (هتباتتسارك ذو) رك ذنمةب وةعقو ىأ(هتبوةعو) هلءفوأ هلوقب ىأ ( هيذؤتمو) هصقن بلاطىأ

 اعش هد

 انركذومالسلاوةالصلاهيلعهقح غ6 قىذأو بسوهامانمدقدق)هبومدعب هتكرتىف(هتثاروو)هيلعةالصلاو ةحسن ىفو
 ىأ( هلئاقو كلذ لعاف الالجاوهب رامات راها مم سناك كا اد حلا الا ف( هنوصا ضفخ ناكش) | لتق ىلعءاملعلا عاجا ك0 0تتتتت7-تئ-29555ه5ت>- +999--52

 ىقو هلهحوالو وأ ةخسن نانمل قامو نايدتلا فاك ىلاعت هللا هجر ىتخنلا مهاربا نع عر وك ذملاتوصلا ص واريمك قو(مامالاريس.ةتو) || مدد ١" وتمام كاعنملا ( يدل لع اوحألا هلال هياحست] ةحيسشاوو هياوبستطاهسسلاب م الل سب رنا 21« فترك ااا (يرفك نوبل اوذحوع ضن لفت إ|ةاغتاوإ قو
 ىأ مامالاري_خيوةخسن قخالاكهرك ذىئبيالامهناش نمهناوهتيلب اف ىذمقي بيعلا بلس

 ام ىل_ءهملصوأ هل: مراد ع تيل نمدارملا وهضغبم ىأ (هثناشو) ع رش(هاسك> ىف) عا رلا مسقلا اذه نف ق)اربختمنوكانرك ذو || 0 »ب (ىاثلا ب ابلا)#
 ليمن ىأ(ءانك د. || ىلا( هنن ودع رككد ىف(و هزخووز اسوم دلع قاس: هه لص هلع هنفاطرلا اذىأ(هصقنتمو)
 انر رقو) هتلثماروص || بأ ىداقلا لاع)المأ هلاومأ ثروت له(هنثارو و)المأ هتبوت لبقت لهىأ (هتباتثسارك ذو)اهةحتسي
 راهظاب (هيلع ججحلا ةدلعمتج قدا وبسوهام) ناثكلا اذ_هق(انمدقد# زهنعهللا ىذرفلؤملا ضايع (لضفلا
 دعب ىأ(دعت وز هتلدأ هداج ستالا نمر وك دملا(كلذل_ءافل:ةىلعءاملعلا عاجا) اضدآمدقت اميف(ان رك ذو مالسلا
 هبا وكلام بهذم || (جج<ا)انرك ذىأ (انر رقو)الصغم (هانرك ذام) لاونم ( ىلع) سانلا نيب هلاريهث:(هبلصوأ) فيلا روهشمنالءاف) كلذ (هلّتقىف مامالارييختو) هرماكتي و هلوقي نمىأ (هلئاقو) عاسجالا اذ_هىلعمالاكلااضرأ مدسقنو
 (ءاملعلاروهجو)مهضعب ل و ا 5 وهشملا نا )هيلع في نم لك نمهانرك ذاسع ىأ (فالالاوسقأو بطاخلااهيأ (ملءاف) ءانرك ذامدعب ىأ مضلا ىلعىنبم(دعدو هيلع) ةماعلا ةنسلاو باتكسلا نمةلدالا ىأ
 تقال لما تف ل ال) مدقت|كءايدنالا صوص فذة دح هنال(ادح) لعأ ىو فمد سةداس قايسال ةيكلاملاىأ دعبامو ىهوناريخ(ةلثق) مهرثك [ىأ(ةاماعلار وهج و)نيعباتلاوةءاحصلا نم(فلسلا لوقو)
 نا ارغك الاد هلتق) اعمل انا الاف هلي وت هعفنت سماوي وتلاب ظةتالدودحلا نال( مهدنعهتب ون ل بقثال)ادح رووتلا تاهل هل-تنوكل ىأ(اذفو)ارفاك نوكيميلع رصأن ا هنال هلاقامىأ (هنمةب وتلا رهظأنا) ةدرهنالدرفك
 نزاع دك وم (لسبةءانمدقاك )هنمردصاسم هعوجر ىأ ثيناانلاءانو ةنك اسءايامهندب نيةحوتفملاةزمهلا وءاقلاب ىأ(هنمةبوتلارهظأ مر وتلا ىنعمف ىهو هلاقامو هسبنذ نمتلاقالا هبلط ىأ ( هتلاقتسا هعفنتالو) هيقت نكستملو

 ا ا ا ب صاف مويجيحل ا 70000 ل ع
 قاكه#نمىأ (هتبوت (هلوق) توب (ىع)هدنع(هداهشلاو)ك اما بناح ن مذاب (هيلعةردقلا دعب ادع ولت لاه نووي انا | 00و اك احول الرع ل كر

 ىأ(هعفننالو)ةخسن ل الا ا واقلا ب لوو لدغ نود (هسفن لبق ن مابئاتءاح وأ) لمعلا ه.ىتحتسا ىذلا
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 ةيتحتن سكت و ءاغلا حتفب( هتئيفالو
 لبقتالمهدنع هب وكيلا قيدنزلا كح لقلا تحف ىأ (همكحو) كلذ لبقىأ(لبة انمدقاي) نعدعوجر ىأةزمهفةنك اس
 لتغبالوهتب وت لمت ريغ لاهو كلامسهذم نمر وهشملا(لوقلا اذهىف)ناميالارهظمو( رفكلارسمو) نيدب نيدتيالئذلاودو
 ايئانءاح وأ) هلتقىلا ىدوللا( هلوق ىلعةداهشلاو).ذخأ ىلءىأ (هيلعةردقلادعب) ر وهسشاالوقلا(اذهىلعهتي وتتناكءاوسو)



 رع نمامأو ةنلاو باتكلاب هن ان ةءاعدود لاء هنو قرافلا عمر ايقهثاهيفوافاةثاامهوثر رسفنلا لوانزلا نه (دوذحلا
 هدد ونهخم ل -بقو بات مث مال_باوةالصلاهيلعا-ممالسالان ءدترأن هريثك ذاابلا اذهىد> هل فر ءيالف بان مث تس سدس

 دودحلا ىقو ق>اللاوقداسلامالسالا لمشن وهو هلام تح مالسالا نم السااوةالصلا هيلعهنععص دقوا ههندر هن 2و

 مالا مويلععأي دنالا نمهريغلوأ هلىأ (سسلاب ر أ اذاهللاه-ر ىسداقلا نس اودأ خمشلا لاق) دوم اوهانمهد هى ليصقت

 هنال لقي ىأ ( هلثمدي زىلأن يدعون لاقوهدح) لد ةلاىأ( وههنالسسلابلة5) وهنمتابقاهرث آىأ(ةب وتلارهظأوهنمباتو)
 مضل د و هلوأ عدفب :( نونحس نب |لاقو) اعاجحا ( هعقنت هب ودق هللا نيب وهل ؛باماماو) 1 هريظن ىف ىأ هل م ىف ةخسن فو هدح

 وهامعاوه_ءاعاقعتمدق ىلع سداةيوتلابطة الدو دحمان وكوةقرسلاوانزلا د- لم (ذودحلا | لافت هنا لدتا ا هياط اة ةةيمقالطا 1 لاد-لث نا او

 هللاءاشنا كا اذدليصفت اينو ىفالخهيففهّللاق>وهاماما ىمد"الاق>-ضخم ناك اذا ميو ا 0
 هلعملاعتهّللاىلصدهل (بسلاب رقأ اذا) هتجرتانمدقىذلا( ىساقلان سلا وبأخ.شلالاد) ىلاعت قعر صاعق دم
 (ةبوتلارهظأو) همدنوهنعهعوجرب(هنم باثو) مال_اوةالضلا مويلعمايدنألا نمهريغاوأ سو اعلام ءالسلا

 (لزتإ) نيمل_لاىأ

 وهو( لتقل هنعهتب 9

 نباوىساقلا]وقىنءم
 (ىفاتخا كلذكو)ديز ىنأ
 ةيكلاملا ىفاتخا ىأ

 ا اذه دحىأ (هدحوهذا) رفكلاابال وهي اعىلاعت هزلأ ىلك همسا وأ( سسلاب لق هن م تلقو

 خيش لالا ىفاوريقلاىلاعتهئلاه+ر 6 زى بد وأ )خي ثلا (لاقو) ءايد :نالا صوصخما

 اذاةرخ“ الاؤ (ىلاعت هللا نمد لا ىساقلا لوق لم ىأ( هل رت مدقتكبهذملا

 (نونح-_-نيالأقو) هدامعن ندد ىوتلا لقي هناق هنمالضق هللا دنغ(هععنت هل ودق )هني وثوصلخأ

 نم قعزاقلا هاك نصت هيفاهر 1 .( لوداع ايي و ل ًاهنايب مله

 مض (لزتمل) هنععجر و(كلذ نعبان مث)باةكسلا لهأ ج رخيقنومل ملا مهبدارملا( نيدحوملا
 نينسحاونأ ىضاقلا كش ) د_خالا ل .قه-_سقن نم (ابئامءاحاذا ىدنرلا ىف فل ةخادهر تعي 1 0 006 (كلذكو) مدت مهد >هنال (لققلا) هلعاف نعىأ (هنعدب ودل الا زأعراضم هلوأ

 نم) راصقلانبا(لاق) كلام هذمىف(نيلوق)ابثان ,ءاحىذلا(كلذ ق) ه-:جرت تمد _ةت( راصقلا ايلا :ذ امنا وباتت ا
 يتيدنزهنأب وأهبسن(هر ارقانزاب وجو (هلتقألاقنم)كلام باص أن مىأ مهن ةخ- تاو (ان خود 9 1 00 ىذ)
 روهظلا ىذخهلا انف فرعا ملف ) هلاقمو هلاحءاخاب (هسفنرتسىلءرد ةدناك )هرار أل ءق(هنال) : 00 0
 ىلعامدنواعوجرال يق فا ارغعالا(كلذل) هلق عارم“ ءأىأ( 1 دامق) ل ىلع عالاط الاب( 0 17 0 ا(كاذ
 ظفلل هءاكح (لدتسأى ناله ونل أ لاق نه ةيكلاملاةعآنمانؤأشم 0 هتمردصام|]| 5 1-8 7
 (هنطابىلع) هلاحرهاظ ( (انققوانن كف) باطريغ نمهسغنب (هّلِ )هب ونىأ(ابتكك ىلع) ءالؤه ا ) : 0

 لاق) قاثو قدشريسأ هناك ىت>هتمزلأ وهيلع تدهش ىأ (ةنلا هن رسأن مفالخت) هبلق ىفهرسأامو 0 7
 ةيك املا نه (غبصأ ل وق)ىفاث االول (اذهو) ىلاعتدقلا هجر فارثلا ضايع(لضفلا وبأ ىداقل أ ّ 1 6 1

 000 0م - ىد توتي حالا سنو تعلا» دعاتلا او( ُل مالا 51 ال 2 : : ىلع) قيدنزلا ف ىذلا(فالخلااهيفر و هتبال)أ مهني لوالاةيوستلىفاثلالوقلله نمي رتاذسهو أ "ل 000 ا

 ا -5 ف . ال ناافأ < ناالا كا هلوك

 مو نا و اذا لا ىف هجو هلاذ هوب وابد ءالذل (ردابق) هيدل ةقدن لا اود ناب( هيلع) عالطالا ىأ

 هن درسأ نم الخ هفطاي ىلعانةق وانن ؟اكف) هسقن لبق ن مامات (هئيجعي) هدب 3 ون هد ىأ(اهتدك ىلع ددسأ ناله ون لمة أ لاق ع نم

 ويش نمرصم هيقذح رغلانبا ىأ( غبصأ لوت) ريسخالالوقلا(1ذ- ج- -لل_ذقلاوبأ ىذاقلالاق )هن ديقو هنذ أ ىأ (ةئيبلا

 ىلع ىنيمو هو ىلاعت هللا ى> نماهنأف ى ودنا م نمدْسأ ى أ (ىوقأ ملسوهيلعىلاعت تا ىل هى خلا باسةلْمسمو) ىراخبلا

 (هنال) ) كلذ ىلع( مدقتملا ل_صالا ىلع) كلام .ىهذمق(فالخلا هينر ودتسال) هنا باس |!ىالخ ل 2ا ىف ىفالخملا هيقف ةمعاسملا

 هيا هنمالو هل سوميلعىل اعتهّللا ىلصنلل قلعتمىت>) هبسيأ



 (قيدنزلاو) هتمأ عيج ول سوهيلعىلاعت هللا ىلص ىذ الق اعتماضيأانههتلا فد“ نا هيفو(نييمد" الاقوةحرث 1 وتلاهلظقسنال

 نباىأ (ثييللا وكلامدنتءوهيلغو ردقلاد عي باناذا)ءاوققلادنعفو رقما ذ هو رفكال رسملاوأر 0 دلاءاقمب لئاقلاوأ ىوثثلا وهو

 (لبقت)ىفاشلادنعو ل تقلا هنع طةسالفارهاط ىأ( هتبوت لبقتال) لح نيا ىأ(د- أو) هيوهارنب اىأ(ق>ساو) ىللع_س

 قامدم عملا و مالءالا نمهعاب امد :اذحأ( فس و / ونأو) ماها مامالا وه ء(ةفينح ىلأن ءهفلوقلا فال5+خ او لدعي الو هلا هس هوب

 قيدنز هناا د هنا لبق ىيدنزلاءاح ن ااولاو مهن هقدانرلا نمت وتلالوبق ىلعهانب مهممدن زحل اذخاف ةقدانزلااماو ناخمضاقف

 كلذ فال نطابلا فنودقتعي وايت نو رهظ ةينطابم_ملال ل دق وهب ون لبقتالبات مثذخأ اوه ون ونكأم امهكلذن :متانو د

 نيبوةع» وهك فسوت وبأامأو ةريهشهءقانموةريثك هةجرت ةفينحوأو ى-وتنا مهي ول ون لقت الود زحل مهتمدخ و نالو نول هش

 رين نيدعسو هو همأ ى هوةحوتقمةيقوثةأنع موةنك اسةدحوذةحو دف مدل ههمءاذك ةدبح ْنيدعس نب سدنح نب بديني مهاربا

 ريحبن ب دعس ىهذلالاقو هلاكا ىفريمالانب ءاوقلار ك ذو ميجا حن ةدددحوملا اي دعس ليقوم لانكا تراس

 6 ةفوكلا ل هأ نم شسوبوبأناموامهرشو ةررع نياكه نتاع لا نيءاطعن عىو ردقو 0 تاس طولا لحال

 ىورذتو مهريغو نبعم نباو لمتد نيدجأو د عملا نيىلعوىدنكلا ديلولا نب 220 ناينشلا نحلا د حوض و رام اعاومف

 د.شرلازو راه مىدا لا هنباوئدهملا ءاقللا نمةث الئااوءاضةلا يل ونو ع 1 دقناكو فسوءىلأن ءد_2نءىئاشلا

 ساماربغ نملوأ هنا لاقي و 51 ةاضقلا ىفاقب د نملو أوه ناكل نبا لاا وهمركديشرلا ناكو

 ةئيهلا هذهيىلاءاملعلا ش 7773739222
 0 <الااريلع 5 | (قيدنزلاو) م هلا ىذربالاط ة تال ىتلا( نييمد" الافوةحرئاسك ةيوتلاهطةسال) هةوةحثراىف

 0 3 0 ني 0 نب ,(قدسا 9 0 ١ وكلامدنعذ) قد :زهنأب 0 ردقلادعدبات اذا) يك

 , ا -اوامش كلذ لق - هل-ةنامودتي وت(لمقت ىفاشلا دن ءو) هلة ةاهطقسال 2( هس ٠ نلعب :ال) لينح نب (دحأو) هبوهار

 ذأ نع دخ[رس ل لقنلا فاثخأ أ( ىاتخاو) هقفلا بتك دل صفمةس+خلاوقأن عع يعقااره يفاشلا ن عفنصملا

 فاتذغإو لاما ماا دا 2 رو احا نب فعو دارت تا

 م 0 (لزي 0 لالا ويلك ةردقلادعب بات 9 ون لمعت ىأ(باشتسي)

 000 دل ىلص ىنلا ب سىذلا( ملا ن ءلتقلاز طقس وبهلب مىألاو ولا نم راض م لءاقللا ممم همثأت م 8

 ىسهتناثدد_كاريشك (هرهغىلا )قو ه(نيدن ملوش ؛ لهنال)هثمورو ءللص ءطاوب . (هبسنم) عوجرلاو(ةب. ودلاب) ٍلسو هيلعمللا

 دادغس ةئأمو ياتو نش اة سلوالا رلارهشن ءنولخ س#رهظاا تقو لوأ سدا مودىفونو ةثامو ةرشعش الت 00

 قاتل !!لوقامأوة نس سيد ةواعسار معلا نم غاب وةئامونيعست ونيس ”!ةنستتامو هيب أةايح قءاضقلا وهن ىكي ىذلا فس ,وب هثيأ و

 هيتشوهأسما ير ا دانس لت عاول .وبأبأ نال هلع ىف سلق هنعىنغي وهدسملسإ ىأ ةفيشد وبأ فس و وأ اولاق
 ا دز هالو بسلا نمىوقأ هب همبشملانامولهملا ن موةغيزح ىل اك ف سوبابأ نا عملاق دس ”اك ىأدسأدي زلاق : اك خيل
 ارغك اودادزا مثمهتا-؟ادعباورغك نيذلا نا ىلاعت هلوقاماو لة ةءالوهتب ون لبق: هناسهذملا قدمتعملا مثهرشلا م ةاواسملا

 و رفكوأديغانآ رقلاومالسلاوةالصلا هيلعدمحءارقك اوداد زامتا رو:لاوىسوكناميالادعب لد غالاو ىقعنأو رقك دوهملاك
 بدرهب صن رت مهوقبارقك اودادزا مةكعاوةحواودترا موقلوأ هيف نعطلاودانعلاو رارصالابار 3 اودادزا مث هئءبم لبق دمحع

 2 ا رع دع وثم دف نع ىنكف كالغلا لع اوفرشأ اذاالا نوب وتءالوأ نودوةي مب ون لمت ع نانوذملا

 روهغهللانافا و>اصاو كلذدعي نماوبات نيذلاالا لاق نا ىلا ىت و>لوس رلانااودهثومماعادعداو ,ر فك اموق هللا ىدهيفيك ىلاعت

 هدانساربثكن ءالاقورازيلاءاورتازنذ نولاس مهموقىلا اولسرافاودترا مئاوملسأمئاودترا ماو هلسأ موق نا سابع نبا نءومي>ر

 لاق) قلت :لاىأ (باتٌد سب ه_ذع هللا ىضر بلاط ىنأ نا ىلع نع) روهشملا ظفاحملا مامالاوهو ) رذ-ذملانبا ىك>و) ل.>

 (نيد نءىل ني ل هنالم السلاوهالصلا هيلع هبس نمد وتلا ملسملا نءلتقلا) عشت ربل ىأ ةيناث م هو هلوأ تغب ( ل ريو نونح نيد

 هاد عامو مالسإلا نيد نم مال_لاو ةال_صلا هيلع هنبس لاننا هنا ةمبشالذا هلئاق نمي راو هدا نر ين لاو

 مالعالا عاجاب ل طاب



 ليلعتلااذ_هدافو نطابىلا لبى ا( رهاطظىلا رهان نمل غني لهنالقيدنزلاكدحالهيفوةءالو لثقل اند تع هدحايش لعفامئاو)
 نمي , وتىأ(هتب وثرامتعاطوة كلا“ هم ك- الا ىدادغبلا ىأ(رصن نبا)باهولاد,عىأ(دجورأ ىذاقلا لافو) رهاظاضنأ

 ىنلانا) ىلاعت همس نمةبادئسا ىأ ( هب اًمتسا,لوةلار وهم ىلعىلاعت هللا سسن مند 5كم :بقرقلاو (م السلاو ةالصلا ةيلعمس

 اما رغما ثنسأ اذه( هتوبنبهّللاهمركانمالا) ةق ثم او ةهاركسلا ىأ» ءارلادبدشُمب ,( ةرعملاهقحلت سن جرشنلاورمشب لو هيلعمتلا ىلص

 هلاصفتاالو هلاصتاهج ورهظمال
 ةيف ىفالخالا ه(اهطق
 هللاىأ(سداو)اعاجأ

 سدج نم ) ىلاعتو هنا
 هد_هىف(ةر_ءملاهةحلت

 دايما لل لزم تراخلا
 نم َنواك نا نع هَنْرَع
 الوأ: رعمهقدأ سنح

 قالاطاَو حدالو هّحات

 هياع 0 ءونلا

 ةيهاملا َّل لع اوسع صن الاك

 هيلاةبسنلابةيقيكلاو
 سايت 2 ناةتكو
 هللاتسن منال ةعلا

 نواكي ىلا هتوهناحمتت

 ىلا تس نئارفك دشأ

 السن اوةالصلا هيلع

 عميج دن حبت غو طول
 هيلعهتس سيلو)مانالا
 (دادترالاك ماللاوةالدلا

 ه-::لوبقملا)د رغاىأ

 هتدرتناكولو(ةبوتلا
 رعو هنأ>ب_سهللاب سب

 ناك راف
 ىعمدادت رالازال) هنأبب

 وهو (دترملا هيدرقتي
 هيد قال) طقؤه رقك

 نييمد" الا نم هريغل
 ٌنآهم ذو هس تا

 هير بن بضغل وه سفن بس بضغن موهريغو ىذلا نمهقلخ هر اعد ىلاعت هزل بس نم

 تئاعملا عسيج نعهرثم ىلع ىر ابلاو) هلوقهعالب و وهصقت :لاةرعلابدارب ناالامهألا 1 4غ

 20 بي حيييل 222 ب م ااا

 ل_هئا اوه عدلا سد وامهتعر دصهنكل مالسالا يد ىلءوهاسءاو دير سدلق لطأن ندوه

 هيفوفعال) مدل ةنامةبوتلابطةفتالدودحلاو (لدقلااندنعمدح) ودحال بج وملاسدلاو هو(ايش

 قيدنزلاىأ (هنال)مال-_لللرهظملا(قيدن زلاك) هجولا اذه نموهفاهيق ا

 هليلعت ف لك هلاح ىلعهمالسا رهاظءاةيلوريغةيلطابلا ىق(ر هاطىلا) ةقيقحلا ىف(رهاظ نهلة 1 0(

 هناهياعدربمال_!اوةالصا |اهريلع ىمقعو ىدومكرخ ى :ندل لقتن لهنادارأ ناهنالرد 6

 ىفل_صقمىددنزلا محورا: هيفوهتب وتل غتالنيدل ل هاني ن منار هاظو هن ون :اكرممهراصوأ

 5 ناالاامشباوقرثو ليصف هيفمهي هفاشلا ب رهرب غو فذقلا نيباسسلا ىف لصق لف نصملاو عورفلا

 قش ا ا ذهرت ا لص غن سو ريغ سه ذكي لع ضرتعي الهيقةقت :وهوهيهذم قاملة: كدضألا

 بسن مهب واىأ (ه ىف ونراسعا طوقسلا>: هدع) هناي مدقت (رصن نيد<وأ ىذاقلالاقو)ر و .دلصلا

 هفال_ رهاظلان اكو (ىلاعت هللا تس نم نم وهنيب فرغلاو) هب قا ونلمقت هنا بوهيلعهللا لص ىنلا

 لوقااروه-ثمىل- ء)هبسنمةب وت لوبقىلارثك الاب هذدقو مظغأو لجأ ىلاعتهللاو 1 هنال

 5 م(سنج رشدلاو رش سو اعىلاعت هللاىلص ىنلانأ) اذوىلءقرفلاو هب ونلومتو (هئبات أب

 ةءاسملاةرعملا حابصملا قلاقر اعارمم> اص ىق>اب ى :لاةدرةنلا ىهو(ةرعملامهةحات)م مال لاى هنا

 اذهفرك ذاملريعةسافبرحملا ىنعمب رعلا نموهوأهخيطك ل2ةساب مدرع مثلابهرعمفو5نممثالاو

 هظفحو همصع هللا نكلرشلان مناك ناو هنأف( هنود كيهللا 4« رك أنمالا) رمشدأ| صعب قحاب ناز و

 نء)ثربمو (هزنمىلاعت) هتلوهو اخلي :ءى(ىرابلاو اعلا هدريغك صقن وةرعمهقحات نا نع

 نو سدح هل سدل ىأ(سنجن م سداو) ل قاعه .فددرتيالىلةءليلدبىأ(امطق ب: ةاعملا ع.يج

 قدات سد ع نمنوك القد _تئالو هلة .هامالوْئش هل دك سدل هناق-صو هناذ ق3 >أد>او هنال4:م

 زاحوهيلار ظني لافت :الامولعم هنوك-اك هل ص قن ةيسنم هوكيفةرعملاهدار ؟ا صعب فو> |  («ىجةرعملا

 6 هلوةل فانمو هوهري_غسسنمنوهأ هللاسسنواك!اذهسدلو رشدا افالذهءسنمةبونلودق

 ههرتتو هس د_ةبهروهظا هنالل:م_هوناكضرالا ىنتوهنمنرطفتيتاوهسلاداك.: هلدلولا ةءسن

 نه ترمضوهوهل_ة؛ىلاس الفةرصاقلا لوةعلاد_:ءولو صقن هل ل_ةءالن مص_ءنماأكب4- ةدأب .ال

 نيمرك الامرك أهلا ى>اذ_هْنا وهو ناعذالا مدع نما ؛انءاهققلاهر رقاهث ةرياكماذ هون ايذحلا

 كمساو )ب تح :لورقلادادترالاك وهيل عىلاعت هللا ىل_صهيس سدأو) وععلال مق هللاقوّةحو

 ىااأن رااةيدرق رعد ىعم]هنيدن ءهحو رغ(دادت رالانال) مده كلو ةىل_ءهب ده ليل

 / ذل 5, ونتلبتت) هاضر ىلع هلو فقون (نييمد" الا ن مهريغل هيق ىحال) هسقن قه ص:

 ق>) همس سد_سنىأ(ه- مى «تجل بو «-هلعلاعت هللا لص ى-ث!|!بسنمو)اذ_هدئرملاىأ

 تا م جل صصص برج و ا ا دما هوب رم ل حسو د صل 277 صم

 ىد'ال)
 ناك وىلاعت وهنا>مس هللا بسن نم ف مكقدنا رملا نع ماسبالمال_اوذال_صلا«ياغ ناك هنا كلذ ىلع كا دياسمو مد" انسداوهذ

 نالصا اوهريغ سس نم مسبق أ ىلأعت هللا بس نا ني عيش مهرع ريغو نمقفانملان مهيق نعظا 1 لهام

 هطو يي رزعش ةراكإ سس دف نييمدالا اس بسامأو 1 وه<اد_:عهتب ون لدن اقم رفك هئايدثأ ب سوىلاع: و هن أدم سهيس

 ين>) هبفةخسن ىفو (هييتاعت سو هياعهىل |عتلا يلص يب ي“ ذل بس نمو) هرب 6 هرم عملا



 قءهيثقاعتةخ-ضقومذلك الب ,اضدأىلاعثه- ٌةح هى عثي هناك مالو ماركلاهتمأو أ مال_اوةالضل | هياغ هسقن وذو (ىمذ"ال)

 مايقلامهيلع سحوؤةفاكس انلا بق اعت دقفم ال لاو ةدلصلاةن ءاعىذلا ق>نمسج وامناهانعملوالا ىلعت ىلا سملثلالاقنييمد" لال

 ديرك هناهلو :ءمال بات اذاوسند : ملام در عوش ىلب (دترااك ناكف)هريغقكهقح سدلو هيذخان نو هل بج ورمالا ناب ىفاثلا ىلعو هن

 1 نهمتامق ناو(هثب , ونناف)ة:ض ىأ( فذ: وأهدادترانيحإلاءاسمىأ (لتش)

 11 ا سس سس سسسسو

 مو هيلعىلاعت هللا ىلص ىذل !سسن م( ناكذ) إسوهيلعىلاعت هللا ىل-صىنل اوهو (ىد"' ال)

 دهن >ةهدادنرالاحةخست :ىقو(هدادت رازبح) رخاالج ردمرملا لقي ىألعافلاءأنسب (لدغيدت رااك)

 ةماقا٠ نما الف هتدر لاح فذة: ىذلادت رماىأ( (فذ : وأ)اصا صقل“ ةىذلاىد" الاى هل ةةنيعش

 هند رني->فذق ةوأ ل_::ىذلاد# راد ونىأ(ه-5 2 ون ناق )دشن يح هيد" الادح قلغتل ه_لعدحلا

 قبال هنادت راق حدالاو هاذ هودرم رع ىذا ق>هنال/ فزقتلا و لثقلادح ةنع) هدب ول 1 :ال)

 نيبفرغلا ينعلديا(اضا ؛أو) مهضعبل فالخمي ةوعورفل اىقلصقةمهيلعمالكلاو هت هن انتسا

 نم( هوت 0000 ون طةسال) دن رماو هاشم مح نم هل ةقتطقساف(تلمقاذا دن راد وت ناف)باسلاودت رم لا

 ىنلارأ تلقي :ملو)همالساتدثتائاونتيمد" الا قوةحنم(اهري_غوأ ةةرسوأ انز نم)ةدرلاريغ

 تر ا و( عجري ىعءلن )لين [كةدرنو كيف ىأ )6 رفكلل لسوهيلعهللا ىلص

 هطقس + الكلذو هن ) ى>الالا صقن لاو( ةرعملالاوز )ىلا عج د .(و) ريو هياتم ظوحو

 هع ىادص ع ملا لولاو هاذ_هونييمد ؟الافوقدك هلو>وهةهضرعب ىلعتمهنال(ةيوتلا

 ةقرسلاىفو امهنعاو_ضرعافاحاص وابا نافانزلا ىف هلوقلا ضي أ ط ةستاهنالوةىفوامهريغو ىفاشلاو
 مد هلبأ نمد 8 هندب اميقاهط ..ة_-ه-قفالخالوه_لعبو“ ود هللا ناف حاصأو هملظ د_هد نم بان نذ

 لاق) فيع_ضلوق وقد .وةلادودحلا طوق_ىةضورلا قىوو: !|لافو ركذام لمح هماعو اهبهتدخاوم

 سوءيلءىاعت هليأ 0 م مداد هينا 00 6 0

 ل 00 وذا 0

 هراد_ة1صيقفته يفرك ذيىأ(فاقختسالاوءا رزالا ىدع) نوكيامر وك 2-لا تلايدا راا(نكلو

 ىأ(هلب انا ) هلاقاعهع و> رو(هلب وس 2.,لرقك 7 ٌةك هنال وةلاءلذهنع :هراص نم (نالوأ):دي لس رو

 مكخاسمانفو (ارهاظإا رذاكى مسالا ااذادترلاك( ر ةكلا مشا هنع عفترا) ى را ىلاهعوجر
 (هيلعسسلا كحد وز رث | رسلابملاعلاوه لج وزعىلاعت هللا ناف( هترب رمسبل : لع[ ىلاعتهلناو)رهاظلاب

 هيلع ىلاعتهللا ىلصهيءارزالا نالرظن فافخةساوءارزا هلوقىفورذاكو يةرصأولذأ دح لت قيف عفترب "

 فيك اد> ناكاذا هنا لية هنا مث هلم ف سدل هكار دم ساؤرقكلا + انءأ٠ ندلد رقكه.فافختسالاولسو

 نأالا» اذ آو همت ع نم ضعي ل5 ل -وهيلع هللا ىل-ص ىلا كرثدقو مدع يك اهيفعماسثيالدو دحلاو كرت

 باو 41 م :الوصةنلابل_ءادإ |ىلعدوهاذهناالا ى>هيف هناكاذاهك ر دزاودهصئاصخ نمهنالاقد

 ةحسذ :قو( ىساقلان ا رع وبألاقو) لقاك هر ءالودو نطابلا ارفك-!ايالو>ةمنوكب نا مزا الوهن
 2117 2 7ا با ررربيبيبيْس9ْس77_ئبئ6ٌ 22222222222+

 هه هراؤل ءاط) 88

 حدقلاو هنوسى نءطااناف 2 ٠ رغاذهو

 هنع اعمال ادراك

 ةخ: ىفو( ل -ةقلا تح
 فذلاو ل:ةلادح

 اهني ون لبق هنأ ه|صاحو
 ىلا ةمسلا هدادترانع

 ليقتالو ههنا وح قلعت
 قلعت ىلا ةيشذلاب هثيوت
 نافاضب آو هلدراش قع
 قلعت هكرمللا نات
 ىلا (هونذ طقسنال
 قزنم)هندر نمزاهذرتقا

 لّثعك (امهريغو ةقرسو

 لاقت [و) رب مشو
 قاعتهنا لص ى دلابأس

 لعد :ىأ(٠ رقكل مسوديلع

 ىحدلا لوقاماو هس ون
 0 قص مل |/

 نكل) هئلعلهجو

 0 -- رب ,ىعل)

 6 ويماقمق 0 مرح

 ىأ (ههرعلالاوزو)
 ئعملا (كلذو) هلدق

 لافةيوتلا هظقسنال
 هجرلضفلاوأ ىداقلا

 فذصملا ىأ (ىلاعتمللا

 معاهتاو) لئاقلا(ديرب)
 ةملكينكي لهب نأل
 ىىأ (رفكلا ىذتقت

 ىدكنكلو) رمالا س :
 (فاخْسالاوءارزالا

 لوء ءقاسعاو عاجالاب ر ةكهمسنا قءسلقو هنوءدلوءقوهتلاسرب رارقالا ضقانمهتعنىفح

 هنلاو)رهاظوهو (ار هال رقكللا ءاهنع عقترا)هعوج رى (هتباناراهظاوهتبودب) ناشلا ىأ( هنالوأ) عازنلا لكعايندلا ىف هني وت

 ةيلاربشا !امكرت انيلانملا رس لك :ورهاظا|بهي اع كاناف مالسالا نسدىف خدي دئرعوأ رثاك لك مك>اذهو ( هيرب رس ملعأ ىلاعت

 ' يدعو دحام 5 1 لا م م



 هندرأناتث بالف(دترملا ع طقسا ىمد آىقد>تسلان الست دل ول ةمالسالان ءدثر ا مت لسو هيلعىلاعت هللا لكى :لاعتنه

 حم ثمالكو ) مهدنءبام :ناادح ل:ةياك ناوهن ردنعهتب وندعش ل هتباث ةسايلوةلااضب أ مومهذم ىضمق «ىلع ءيلوالاولاقاذك
 اذكوادح ل قار كى خم ,الاعهبسن مناف( ليصفت ىلا جاتك وهوار ةكالا د> ةبلوقلا ىلع ىدم) نب اا

 رفكهبس قل ظمنافالص اروصأ هآلا رك ىذدتقي الا _كهيسنال س>افاط+ وهو ىح 4 دلا هرذاذكار كل ةالاو 3 انو هيضخ فيا ؛همسنأ

 ع65 نيدئاولاةباو ريلاماو ه) اعطت
 نوريثك ىأ(ل_ءلالدأ
 ىأ (هناباو-رصد-ةك)
 مالسلا ودالصلا هيأعةمس

 اهتمباتت د واولاهةقر)
 ةغيصد (لكنْنا# ناف

 ةريهبقوع ىأ لوهلا

 5 وعملا لككئلاذا هريغل

 ىانتاعلا لكنت ا
 تاعجام لهو نعمه عم 0

 مهدنع أذ هو ءاز-هل
 ىأ (ىلأ ناو) اذأ

 (لثق )هب ودا نع ع كم

 ىآ هل ّمحف) ب

 لد رملا ك<)با-ال كلام

 هن , انساب وج و(اقلطم

 اذهىق) اةلطمافومقو

 ديلولاهاور ىذلا (هج ولا

 هيلع هقفا وو كلامزع

 ل_صأيىف عقوو هري-غ

 لدب قيدنزلا ىحدلا
 اطخ هنا رهاظلاو دمرملا

 (رهشأ لوالا هجولاو)
 رهظأو )ذيلولا باور نم
 لدش هنان ء(هانمدقأسا

 نان نا رقك الادح

 هلوق ىف ىحندلا اطخأو
 هم هوهعم نالبات ناوانه

 ادحل دش بشن اذاهنا

 هيقمالكلا طسن ند و١ عاسجالا ف الخ وهوا ركل

 ه.لاقو) ماميث(هانرك ذام كلذ ىلع دياولاو أ كلامىأ (هقفاو نموكلامن ع -

 ملول ة)هنمهجو رخراهلا(مالتنالا نفدنرا مثمالسلا هيلع ىذلا سس نم مز هنأ مق :دقوىساقلا

 ناو(دنر 1أنع طقستال ىلا نييمذ" لإ فوةحنمسسأانال) ل 8: لو هن وت بلط: لىأ(بتئس

 ءالوه 00 00 3مل اورإم هرهظأ ناهس 0 ا

 1210 هولاوأمم ردك ((ليصفت ىلا جاتك وهر)» يع + < ناالا

 دنراال < 5نالومل_لا ف ةسلاىف ىرسلا لاول كثمامهالكو ا رفكو ادنح لل: ءلاننن قرفلاوهر 2ك

 هب وةلابهطوة_بودحدت رملا لدعقانزرلا ىلعم > رلاكدرلا صوصخ ىلع ع رش |اسمتر ةكضاعو وقع

 طقسالادحهاهتنمنان .ظ» نموه وتااهطوة_-ىفالدخالا عم قاقتالابدح مج رلا نافدم ةأم :ال

 هنموىهتناادحهلةقك ل-:ةناودترملا ف مالك لاك هيفمالاكلاودمرم للا بالا طااغو هفمالسالاب
 هلاكشت ةسااماواض»أ .مريغوهو رقكلا لتةودحلا نيب قر هناولصفلا|ذهىف فنصملا مالك قامملعي

 نكمءالدودخلاو هبس نم سانلا ضود لاق لت لو هيلعيلاعت هللا ىل_ددنا خمادح ن وكي فيك هنأب

 هيلع ىلاع# هللا ىل-.صهسقن ق>اما و ريغلا ى>وهاماممهنع عدالام ناو هقالطأ ىلع جلسم ريفذأهك َر
 ىلعهقفاو نموكلامنع هنج رئاذمدةىذلا( سم نيد لولا هنأو رىلءاماو) مككلذك سدلق لهو

 ىأ(هنااوح 1 علا لهأ نههيلاقو) مد اميق(هانرك ذ 23 نءزديل وللوأك لال هقفاو روض (كلذ

 دئرا نمهريغك هدب نب لد إير اخس واولات) رقكو: (ةدر) ملسو هيل عىل اعت هللا ىل.صلوسرلا سس

 - 0 نوتلا(ىنأناو) وت وهب رخوهرد + زعتي بقوعىأ ادد_ثهلوهخاءانب (لاكنبان تاف

 ادله ىلء(هج ولااذ-هىف) رك ذاماعدكحفهدرلا تناك هج و ىابىأ (اةلطمدترملا مهل ىف للتق)
 هانتمدقا1ظرهظأو رهشأ) ١ رفك الادح لقي هنا نم( لوالا هج ولاو)- الام نعذملولاهاو رىذلالوقلا

 وهيل ءىلاعت هللا ىل_ص+.ء.سىف ىأ(هيف)هحضوتو هل[_صقن :ىأ (مالكلا طسنت :ندشو ههمح وق

 ارقك ال(ادح هيو لد ةلاسج ول وهذ)رقكو (ةدر) هنا ىلاسه» ودقتعيإل نمىأ (هرب منهلوةنف)

 هأمأ ) هريسغن ءهزيغو ,هل_صقن نيةصوص# نبذ رودو نيج وقىأ (نيلصف عم لذ لوي اءاو)

 نكءلهرفكب كحيل راكن :ال جالو ل_سو هيلع ىلع هللا ىل-صهمس نم (هيلعوده_ثرامهراكنا

 ةيلكلاب كل رتلا هيدي رأعزنلاو هو علقلان لاقت( عالفألاءراكطا) غ5 ه-يلعةلداعلا ةن دبلا تماق

 زدكتلا همك تان ءهل) م دقن اي (اد_>هل“ 25 رغدسقلا : فطعو ههنغ(هنولاو) #ئع عوجرلاو

 لح لج 5 هل هما 0 هيلعىلاعت هنبأ ىلصىنلاق>ى) هيلعمكا احا اهاضماةداه-ث (هي اء

 كب و داع لعيتح وأ ىذلا هم ةحنمهللامظعأم م لةلاوهوءام مثالا فذاق

 ةمااسا رهاظا هم هكر 5 اننر ود (هناري-مىف) كلذر كنا بالا م>ىأ (همكح

 رمغو) مالسلاوةالصلاهيلعهبد ىف ىأ (هيف
 اغا)ارفكألىأ(ادح)ه.ّئأ (هيفلّدقلا تج وب وهذ) ماظنلا ماقم نعدرعب رهان لاو ءادادنراىأ(ةدزدرب منملوقنف)

 ىأ( عالقالاهراهطاوأ) لوهل ا ةغي_ضن ( هرهيلعدهكامهراكن |عماما) نيلحم ىف ىأ(نيلصف عم) درب سلهنوك ىأ (كلذلوةنا

 هللا لص يذلا ق>ىف) ةيوعلاب وأدت جلابإمل (مرلعر مك اةماك تابت رجعت ءاقنقهذع) اهراهط ادا( ةوتلاو) لاحترالاولوحتلا

 هنا ريمة ماك اني د رحأو هقح ن مىلاعت هللا مظعام) هباض أ (هريقحت 5 ملسو هيلعيلاع:



 ةحّيحصةخ--١ فو( فيكو لي ةنآف) أمع( بأن وأ ]همك د ز(ركب اوهيلعرهظاذا قندن رلام ى>-!) فو ةحلا نم هلام كلذ ريو

 ةباتنسالانمهمك< هلع نومكعتالو رفكلا ةماكب) لوعقللءاذبلاب(هيلعده_ثوو) هرا 7 رفكلاهيلعنوشت) يكف
 610 ةمئالاةماعو فا او كارو هجهيلعاكهنع لثقلا عفر ولو. ةلا نم ىأ( اه

 هنابالاو_برعشئسا مث(باتوأ ركنا و هيلعرهظأ اذا ىددنرلامكح) نيما لا قوقح نم (كلذزبَغو)
 كَ ءلع نوح فدك ليقناف) هلوقبهنعٍ_احأو رفكلا ةملكب هماكت توبثدعب هرفكب كال فيك

 هظفلتا نم هلاوا(هيلع) نوده-ي وةخ-ذقودوه-كل اده_ثي ىألوعفملا ءاندب (دهشب ورفكلا

 رذاكلا مح ىأ(همك<هياغنومكحالو) مم سوهيلع ىلاعتهلا ىبص ىلا همس ف ( رقكلاةماكب)

 نإ لاو_لااذهن ءباولا ىف(اناة)هودفوباتاذا هل-ةةةلرت نم (اهعد اوتو هام سالا نم زدنرملا

 ىأ(كلذبهيلع) كلاب مزكن ىأ( عطقنالف)دترااكهل-:ةىف ىأ(لتعلا قرفاكلا كح هل انشأ ناو
 هللا ىل_ص هإوسر وهلا ىناد#نابىأ(ةودنلا)بهرا رقا(و)هتماكب هنايت او(دي>و ةلابرارقالا» رغكد

 نا) هئاعداىأ هلوأ ثمان 3, (هعزوأ) ريقحنل اوسسلانم(هياعميدهامهراك:او) -وهيلعىلاعت
 لويْئُدلا لا ل-هو نمنسس> قب وهو هنمالو هذواطخ ىأ (ال_هوهنمناك) هنمرد- هىذلا(كلذ
 هناهع زاكأ(ةيصعمو) ىهسو طاغاذا لهو و رسكللاب لهو نموأ هيلا همهو بهذا ذا دعيكرم دكسلاب

 ىلعىأ(ه هيلعمدان) 4 :ءعمجار ىأ ( كلذ نع علق هناو) نمد هعتريغ نم همهو يلا قبس ةي ه.ص*م

 (عذت مالو ) هلوقب مالها عم رفكلام اكحأ هت دش ف يك ةهرب دهن هلا اوس نع ب احاو هنعزردصام

 (هصت اصخدل تدشت) ناو صاخ ألا ضعب ىعأ) ل_فقلاك (رفكلا ماكحأ ضع تايثا) اعرش

 ىلاعت هللا ىذر فاشل اك هي لئاةلا دنع ) الصلا ةلراثل* ةك هريغوهثاريمقرفكلاب صةكامىأ

 لاقجذادلاس هدم نم ررق هام ىلعو قاغت البر قك هنافالا د>>الانوأ والبس ك اهكرتاذا | رهوهنع

 ملوأتضمةالص رت ىل عن وك نأ اماهنالرو ص“: -الاذهناف بعص لاكش ه.5ى 2 زلل هناةبط ىف ىكمسلا
 لقي م ىلعذتق ولا حجر 1 امرم رخاتلا هلنالئلدك ىفاثل اواهكر راد لهب الدمضقملا نالل طايل والاوتان

 ىنالا لد وهو با و اباو<افبرضااوريزعتلا قدراو هنالوالاهوج وهتعسيجأدقو اهكرات
 ةيضقالاب لب ءالجفاشلا ناب 0 رولا ىلعسدالا ءاضقلا نادرو رذعالب اهك رت هنالة .ضاملاا ىلع هنا

 همْزا» داهتقورخا قءادولا ل تقن هنا ثلاثا اءاضآلا نع انتمالابل ةةيالعنا هءاحصأ ب هذموالطم

 لومألذال هالو 1 يا ةردامملا نا

 هباونو

 0 5 ريدم -ةةئيعمةكحاوتال_ صوفا صرف ضرتعماوم البالاداتعومل كل هوايا

 كنك ءالفإلاءاسجأ هم رح عمل لحيه بسن ا دقمعي وه دىأ( هل الد سأ ادقتعم) لو هيلع هللا لص (هنس

 ححصول>تااذاار هك نوكنامئاهمحسن ا نمهرك ذاموهللا همرح امل هدا ةنعابىأ (كلذبم رغك
 قدم #سناك ناز» رقك ىكشال(كلدكو) رهظأ وهواقلطم 2 هناعميحصلالاوو هفالغ مهضعب

 هن رنعهغلبامىف هذكءاعد اىأ(هب ذكتك ل واقتم تسلا عا اونأنافدن همسامىأ ) رسقك سقت
 هيلعىلاعت هللا ىل صدي نامل مع نوضتم هنأف ) هوك 9( رقك هنمز ردص هنأ هل اوقىأ (هرع ريقكستا وأ)

 لبسي همنا( 5 هّنف فرعا هرفك كلا ىف ىأ(هينلاكشاالاماذهن) رفكلا نيعو هولسو

 دعب هلع 5( لدعلا ةنع عقدي الوهن( , ون لمعت :الاثال) هنهند راني وثمدع عمولة ةنكل (هنمبان ناو)

 هند . ونلة(6 رقك مد-ةئمو) هنمرد- 2 ىذلا( هلوقل) هلأ :اءاوهنعهعوج رلارقك ال(ادحتي وتلا

 ناو)ةيكلاملا(ن 9

 مزح اب عطقنالفل- لا
 رفقكلا (كلذيهسيلع
 دس حوتاانمرارقال)

 دهشامهراك_:اوهومنلاو

 مضي (هعز وأه-دلعدب
 وأ ىأانهعتتو ىازلا
 ناك (كلذنا) هاوعدل
 ءاحلا عقب (الهوهنم)

 اطلغ ىأ اهنوكدنو
 امهو ىوربو اوهشو
 ءاملا نوكس وهو

 (ةيصعمو) كرت

 (جيلع داو طخ
 (كلذن-ع) ص لرسم

 مدانشلل انههتمرداصلا

 بسنيامىلعىأإ هيلع
 تاس ١ ع-نتمال وهلا

 (رفكلا ماكحأ ضعد
 سعب لدع) لست

 تدثنلناو ( نيملسملا

 عيجوأ (هصن اد

 هةحوما هصئاصخ

 نلَكَعك )هبهيلع مكحال

 وأالسك (هالصلا كان
 د_:ءارقكالادحانواجت

 2ك وه 5 هل اق نم

 د-ءاوقو ةلدالارهاو ظ

 اهك رنمفالدع ةعالا

 دناف الالخ باوأ ادجح
 3 1 01 2 يصل ا ع تو جم دس رس يوب وس جي م اج ص يجب ب ب يسجل

 كلذكو) هيك رح ىلع عاسجالا م هلالخةساداقمعابىأ(كلذب 0 رقك قى شالو هلالحتسالا د ةمعم همت معنمامأو) اعاجا رغك

 0 هتلاسر وأ هون فك كلاك(هوكفوهريفكتو أهي ذكدك ارغك ) هلالح ساو هفاغختسا نعرظنلا عطق عم( هسفنىفهبسناكنا
 هل ةنوهنع) لع هلا عخرل( هلي ون ل بعتال) ةيكس !املاريشعم(انالهتم بان ناو)ادح( لقي و)رفك-اايهيلعمكح اب( هيفلاكشاالاس#

 هنع ردص ىذلاىأ(ه رفك مدقتمو )هذه هرهظ ىذلا(هلوقل ا رفكالا اد>ةب ولاعب



 لراوهزب للثدي( كلذكو) هلاحنطاسب ىأ(ه رمس لاعلا عال | ةدص ىلع علطملا ىلاعت هللا ىلا هل ةفوهل وثدعب ىأ (دعبهرمأو)

 هلوقب)ف الالب( رثاك اذهف) هيدلامىلعمزح ومزعناب( هيلع ممصوهيلعهرذهكاففرتعاوةب وتلا رهظيل نم) كلانه
 ذخآىحدلا ل _صأق و(ءاملعل !مالك ذختاليصفتلا هذه ىلعق فالخالب ا رذاك لمعي هيدن ةمرحو ىل عت هللا مرح كده هلالحة ساب و

 ةمومضهةلمهمءا < ىفاسماتلا طبْضو رمالا ةغيصب امهالك نوكي نأ ب سانملا نال( مهترامع فلتخم كرئاو) هلوقهعالمال هنكلو

 دح نمرمأ:دد ثمة[ ههملادو

 ةفلتخا مس #ارابع
 د_>اواف“ام ىلا

 هلة, (جاجتجالاو)
 ىل دع ىأ (اهلع)

 يا(رجاو)تاليمغتلا
 ىف مهفالتخا) ضما
 ةئارولا ىورو(ةئراوملا
 ءارسانم (اهري سغو)

 نه هلة ةيمكحناوباث
 قد-ئقدو هلعتالصلا

 ىل-ع) نيملسملا رياقم

 كل دن كر
 هللاءا2نامهدصاقم

 (ىلاعت
 «(لدنل#

 ةباتتسالاب اتلقاذا)
 ىلوهئم (حصن ثيحب

 ممنب ديلولاةباور
 فالتخالاف) كلامزع

 هبامتسالا ف ىأ (ابيق
 فالتدالا ىلع لو#)
 قرفالذا دترملاةبوتق
 ىلع كلامدنع (امني
 دقو) ةقباسلاةباو رلا
 ىف فاسلا فلثخا
 ةباتئسالاىأ (اهيوجو
 اهتيقيكىأ(اةروصو)

 ةلرتأ ىنءملاو عما ةغيصد مهتارابعةخسن قوهبترو هفرصهدح نموأ هزيمئذدلا 14

 ةومدل |ماةاهنايص

 مدلاهبناو + ىلع فارب ىتح * ىذالا نم ع-.فرلا غي رشلا لال

 ايثدلا ف همكحاذهو لقال هعالفاو هب وت ثاءقاذا هنارخ ”الاو ى فاشل دن عهيقني.هذملاد>أ اهو

 هني وط صالخاو ( هعالقاةدك ىلع علطملا هللا ىلا) ضوغمةرخ الا ىفهنب وت لوبقدعب ىأ (هدعد هرمأو )

 فرت ءاوهءولارهظمل) قكمش (نمكلذكو) هنديقعنمهبلق ىفهرمضأ امو(هرمسولاعلا]) هنب وق

 (هلوقب) هلتقوهرغك قفالخالب ( رفاك اذهفهيلع) هلوقلاسزالماتباث قد ىأ (مهصوهياعهردهشاسمب
 تامة مرتو( سوه_لعىلاعت هللأ ىل_صدهيدت ةمرحو هللاةمرح كده هلالحةساو)هتعرداصلا

 هذهىلعن)هلثقورغك ىف( فالخالبارفاك ل تقيل اهقلاذئامراهظاواهكر تب اهكتهو هريقوتو همارتحا
 باحصأ ن مةمالاءاملع نعل _#: امدقدءا و مل-ءاىأ(ءاملعلا مالك دخ) 8م ر وك ذلا(تالي_صقتلا

 ةم ومضمءاكت هنأ لق ودخالا نمنيةمجعملاذ وءاحن رأ هدعدامو ووةمهدنعحصالا ىلعسهادملا

 رحأو) هلصفامرخآ ضع. ىلع رئي هن 5- وور وصلا ضعب ىلع لزني لمعلا مدعت (امياع جاجتحالا ق)

 سس داقملا لعب مك »د ىلءاه_ضعد قورطت واهماكحأ نم-يعت ىأ(هن 0 | اوملاىف) مهمعل اوعنملا (مهفالتخا

 تاليصفتلاب دترت ىأ(امدترتىلع)هريغل ضعبلاةفلاخمع (اهريغو) نازولا فةخسن ىفواهنز وب
 ىلاعت (هللاءاشن ا اهندب ىدفوتل اانامئاوا غن (مهدصا ةمشل عضتي) ةمدقتمل
 هالصلامهيلع ءايدنالا رئاسو مل-_تو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنأابش نإ «(ةباتتسالاباناقاذا لصف«

 ىلع ةباتتسالا ىأ(اهيففال_تخالاف)ءاهقفلا هيفا تحصي ؟-لح ف ىأ(حصتشيح) مالسلاو
 لاوولوهءاحصأو كلامدنء(امهنسب ق رقال) مالسالا دعب رقكلاىامهكا رتشال( دب رملاب ون فال الا

 قفاسلا ا خادقو) الخلا اذههيفرحص لهسغن نمابئانءاحاذا هنال نسحأ ناك دئرماةباتنسا
 زوهجبهذف)اهيقلوعىلا(اتدمو) نوك هجوىأ ىلعةباتئسالا ةيفيكىأ(اهتر وصواهب وجو
 نم(راصقلاّن ا ىحو) هيدردنعةبودلاهنمساطب أ (باتئسدترملانأ ىلا) مهرثك [ىأ (ءاملعلا
 مثنيعجأ منع ىلاعتهللا ىذرم همز (ةباعصلا نم عاسججاهنا) هتجرت تمدقتدقو ةيكلاملاَةُعأ
 نيح(ةباتثسالا ىف) هنعىلاعت هللا ىذ رباطلا نب ( رم لوق سو وصت ىلع) وقفنا مهناب عامجالا نيب
 هزعىلا_عتهللا ىدر نافع نب (نامثعلوقوهو)دحأ هيفهفلاخملو (م-ممدحاوو هولا مح

 رك ذ م نيعجأ مهيلعىلاهتهننأناوضر ةباعتلا نم (دوعسمنياو) ههجوهنلا مركب لاط نأ نب( ىلعو)
 ىنأ نيءاطع) د ةتعاو ىتذأ ىأ (لاقهب ولا ةفدن واسر يغاذإو نيعباتلارابك نم هيلعةباصعلا عدا م

 ىروثلا)نايغس(و)اعيفْحت مهضعباههكسوةمجعملاءاخلا عّتفي (ىخنلا) مهارب( و) مدقت اك( حاب ر

 تلم
 ملو) ابابحتساوأ اباحي نوكيءاوس(ةباتئسالا فرع لوقبيوضت ىلعةباصتلا نم عاسجا) روهجلا لوق ىأ (هنار اصلا نا قحوأ)

 مهراتخم ىأ (دوعسنباوىلعونامثعلوةوهو) مهضع: ىلاةبسنلابايثوكساعاجا نوكيف(مهتمدحاو) رع لوقىأ (هركش
 ةكملهأنمني_هباتلاءالجأن موهوءارنا مب (حابر فأن ياءاطعلاق) ةباصصلا نممدقن نم لوقب وىأ(هب و) مهم صوصنملا
 ىروثلاو) فوك ىدباتنكسيوةمجعملاءااونونلا حتمي (ىخنلاو)



 بفاثلاىأ(ىأ رلاب اأو )هب وهار ْنباىأ(قداودجأو ىذاشااو) نا دمه ن مةليبةىلابو .«(ىغاز والاو هباسأو كلامو
 واون تك (سواط ب هذو) ناسارخ ل هأ ف :رعاذ_هوةيقنحلاءاهة فلا ىأرلا باحصا.دارملاىووذلا لاق ىقانملا ىتسآوه ىذلا

 امهيقربغصتلا |( ريع نيديبعو) ةفينح ىلأ ب اص أ نموهو نسل نيدو ةخسن فشز و ىميلاناسك 7 اوهودوادك ٌةذحاو
 قانبلا تبارك ذ ىهذلالاةنورخ آورانيدنب و رعوةكرلم فأن ياوه-:باهنعو ةثئاعورعو ىنأ نع ىورب ىئيِللا ةداتقوأ وهو
 ىرضبلا ىأ(نسحتا) ةحسل |ةعالا هل رخأو نيعبسو عد رأةنس وت ةعاج وةعر زونأ ه قو ىهتناديعباذهو رعد هع ىلع صقدنأ

 ىنأ نيازي زعلادبع) هللاقو أ( هلاقو) لةةيالوهتبوت لبقن بانولهناالا(اب وجو ىأ ) باتئسالهنا هنع(نيتياورلا ىد>| ىف)
 نيدسو عدرأ ةنس فوت نيس عدرأل 6 لييقام ىلهمأ هتدلو امظعماماما ناك محلا رسسكب نو.شجاملا ىأ (ةملس

 ةغئالاهلجرخأ ك1 ب ببر
 ىرهزلا نعىورةتسلا تس (قاح ساو ل بة >نيدج ًاوىناش او) مده اك هلق عاز وال ةبسن (ىع از والاو هءاح أو كلامو
 هازل م رذكللاَنئاَو نمناسارخلهأ فرءىفىأرلا ب ادتايدارملاىو ونلا لاق (ىأرلا باخ أو) هب وهارنت مها ربا

 تبا لاو احنا نوديقتيالو مهءارآ نوعش منا اهباودصقن ا ةقئال ريغةرامعىهو هباكأو _ةين>وبأ هيعفاشلا

 21 ىنتملا لاقأك ماكحالا طابنئسا ىف مهئاك ذةدشاهبدي رأن اف ثداحالا صوصنب

 0 ا تل د يس
 ةراورلا اضيق || يس 000 وا وكانا تولع ا

 70 يما ا سلا ا ل و
 قراتطالا 3 ىلا | [تسسمب ( سف ياو يضل وصلا اس (تاتسلدتا ارا ع

 د ركذأو) وهسدلو ةثامو نب رشعو ع.د رأةنسقونر وهم ماغعم ماماو هومدقت مكن و جاملاب فو رعم لاوهو
 دافع 02 قرم هركستأو )هنعءا 5 رىأ ىنادعلا ىراصنالا للجن (ذاعم ناعم 2 ذو) ىرمعلاةملسىبأ زب زعلادبع

 ل وهو ربو | تزال, اتسم نورس ندواذ شمام الرفاع ندع ئواعللا «نو || (رهاظلا لتخأ لوقو هو سو ىأ ند ىواكطملاءاكو) هنغ سر اووركن اى( تاجر وو
 كور وطيب لو غلا || هنناد عقدن يأ (اودنال ]هبات نكتلوز ردات رسب العر "الاى (ةقا تعا وتحس صا

 لهألو-ة)ةباتتسالا نواحي كرئاو رتكدل و (ملسو هيل عىلاععت هللا ىلص هلوقل)ادح لقب نيك احن ادنع(لّقلاهنع

 لوي هفالد لئاقلاوهءانّدسا ريغ نمهلحةلهردابملا ىذؤتعيو رهاظو (هولةقاؤهنيدلدب نم) سامعنأ

 ةرشعب ىد_هملاهزاحأ

 نيدوادمهو( رهاظلا ' 7 06 :
 ع 0 0 دع ىكحو) ةلدالا نمكلذريغىلا فاسدقامم_هرفغباوهتنن نا أو ركن يذلل لق ىلاعت هلوقل بتي نا
 نول_ئاسقلا ىأ (اولاق) نيبناكوامل مدل و ناب (مالسالا فدلو نمي) باسلاودترملا ( ناك ناهنا) حابر أ نيا(ءاطع ن ءاضبأ

 ا 3 : دترااناىبعءاملعلاروهجو)فلاثيو رذعيفرفكمأ|نمهعيط ىف ناكاعهدنعة مث مابعل مالسالا ||| ةراقمقالا لوجو .ال. || فض ارط مارداك دلو نما ((يتداسالا تاتي ولم قروذسي ريع نال[ تست رات

 ةنيلتو زوز عالج || 31 ل تر( «نسكو لوز 30[ يسرعترا ل تعا )ءأرملا(و 0 ا ىلاعتهتلا ىضر(ىلعن ءئو رو)امهن.ب قرفال(ءاوس)ةدرلاب ل تقلا قىأ(كلذىفدترملا )ةأرملا
 ٠ك! وهللاد_دعدس ون د ٍ نعىر.هملا نمثيدحلا قدر وامل رس وأ . ( قرت تو ةدئرملا ىلذة:ال) هيهذموهوهاعافوقومهنع |

 0 اهلجالواهههسىأ (ةدرلا ىفءاسنلا ل_ةعئال سابع نبا نع ىو روهدامةوءاطع هلافو) هاسنلا لت

 دجأءاو راميف(ملسو هيلعىلاعت هّنبا ىلص هلوقل )ةيكلاملارش ا ءمندغ (هنع) هعفدنال ( ماغش ه+ )

 ناىلع عاجالا ةغل ان هقالط | ىلع اج عصبالو بي مل نا ىأ(هولتقاف)هريغىأ( هني دلدب نم) سابع نبا نعهعب رالاو ىراخبلاو
 ىأ(ناكناهناءاطع نعاضب أ ىكحو) هءاحص أو كلام ن مثداح ب هذخ باس | كح صيصختام او لقي مون ونت ابق ناناذادمرملا

 هاملعلار وهج و لماةةهرذع مدعو لّوالارس ز ىلع ىنممقرغلا لءلو هيا هلوخدلاب مالسالا ىلا بو ملا ىأ(ىمالسالاب امسي و)

 (هاطءهلاقو)ةرفاكلا ترساولإك (قرت_ستوودترملا ل: ةنال) عوفرملا كح ىف هنك ل هيل ءافوةوم( ىلع نعت دش ىلأ نبا فن د مىف
 يل اةافودعي علا ةدر نمزدا رأهلعلو هلوشب ىحدلاب رغاو(مد : اىئءاسالا ل_ةغنال سابعنبأ نعىور وةداتقو )هقفا دىأ



 هللالوشر يي رع نبا نعزيحيحصلا ىيهاسنلا لق نعىسهعلا نمدر وام:دب ود و( ةمي:-ونأ لاقدي 0( موه.لع ىلاعت هلأ ىل <

 ستات كلواندنع ل ةهئالةدمرملا نا لءاوهازغلا لاك مه_ضعب هصخناو نايدصأ اوهاسلا لثق نعمل هوهيلع لاعت هليا ىلص

 رك ذلاودبعلاو رحاوكلاملاق) كلذ ىلع لوهم ىلع لوةلعلوب رحلا راد, حلا مدع: ةدئرملا قاقرتساز وح وب و:نا ىلا ادبأ

 ةدمىأ (اهتدماماو) لعأىلاعتهللاومد_ةتىذلا ثيدحتارهاظباذخأ (ءاوس)ةدرلابمه«لك لق ىف ىأ(كلذ ف ىثن'الاو
 ل-:ةالاو باب ناف ( ابو سد ماي[ ةثالث بائس: هنارع نءىور و) ءاملعلا نم(ر وه<لاتهذة)ابابحتساواب وج وةبادئسالا
 (ىفاشلاىل وقدحأ) رع نعىورامكأ( وهو مايأةثالث باهت هنا( رعنع)ىورملار وه#ابهذمقىأ (هيقفلت+ادقو)

 (هنسحةءاوى>ساودج أل وقو) لتقالاوب ات ناف لاحم فبات 65. ١ هناهبهذمزمعيحصلاو ىحندلالاو

 هجركلاملاقوةخ_سن ىقوهيلوقلا اضنأ (كلامز ءىور وةقينح وبألاؤ) بهدملا اذهب ىأ(هن 9( 1 1 0

 ىوملانمثيدحلا ىفدر وام هليلدو سدت لب لآق:الاوما ةفينح ىلأ ب هذم نا تملعدقو ىلاعت هلل 3 0 ا
 ىذا ةأرملاوهتياك.نوهر رض عقدا فاكلا للة نالةياصالا ةرفاك.ل | ىلع هلجهريغوءاسنلا لق نع ( 7 1 1

 نولتةيف (ءاوس) كحل (كلذ قىثنالاورك ذلاود_بعلاورحم'و) رفكلاةلعلا لوةيهريغواهتياكسن || رك رك
 9 ا 1 ا 2 ه ىلاهلا !عءىأ (هيلع
 نءىور و) ايفءاملعلا نم( روه#بهدخ)اهبزيلئاقلا 1 _:ءةراتتسالاةدمىأ(اهتدماماوإاءيج 00 الإ

 لوةدحاوهو) ةروك ذملاةدلاىف( رعنع)ىو رمابهزملا اذه ىقىأ(هيففاتخادةو) ل قالاو 0 1 ٍ 5 1
 لينحنب (د_جألوة)وه(و) ل_تةالاو بان نافلا< ىف باةث_بنهنارخ ”الالوقلاو (ىفاشلا 0 3 0 :
 هناجحرل هنا سا كلام (لاقو) سذأنب(كلام) مامالا(هنسحة-او)اضدأ هب وهار نبا( ىحساو) 3 1 بر
 مدءوىناثلاىأ( ريخمالا)ىلوالارهظي ىتحتدقتلاو ريخاتلاب طابت الا ىأ ( راهظتسالا ىاءال) دنع ري ّ ه«يلع سلو هلو_هب

 قديرب) ه-هجرتانمدقدقوةيكلاملا نم(دي ز فأن يد#وبأ غمشلالاه) لوقلا اذ هفالخىلع 1 0 قا روهجتافىأ(سانلاةءاج) ىنالاوراتابلوقلا اذهلعىأ(ميلعسلو)اذهلثمفريختلجعلا || يم رب بيو
 نايملأ ىلاعت لاقاكنامزلاوهون" الا نمهلصأوءان” الاو ىناثلا نملاعقتساو هورمحاتلا ىأ (ءانيتسالا ى 2 كلام لاقو
 (ىف)ابهذممن_كاومبل-عىأ(ه ذدخأىذلا اًضد [كلاملاو و)مدقتاك مانالا ن ء(انالث) و آن لل 3 7 (دخ
 هيودلا(موب لك هلع ضرعي وم[ةئالث سدحي هناوهوم سن ءىلاعت هللا ىذر( رعلوقدترملا]ح || م.م 2
 مك ةيكلاملا نم( راصقلانب نسما وأ ل اقو لاقالاو) ىتلطا (بان ناف) هتح هنوهظعو عوج رلاو 1 ا 7

 هلة ةلدرداملاز ودالنك احلا ىلع(بجاو) ريخاتلا(كلذ له كلام ن عنا, اوراثالثو ريخان ىف) مدقت 0 0 9م 1
 (ىأرلا لها ثالث ريحخاتلا ىأدملا(ءاندتسالاو ةباتتسالا نسحتساو)اهلبق هلة قزوجيف( بحتسموأ) || دو ديالا ) مدس
 هنعىلاعتهتلا ضر (قيدصلاركب فن عىو رو)هيفاممئهباحأو ةفينحو دارماو سايقلاىأ || . )نرخ ا (بان
 ا 1 ةرازق ينم هو ةفرف مآ اهمساوتدنراةأماةب وتسلط أ - ( ةأرها تاتا هنا 0 . : نينسحاوبألاقو لق

 7 0 ىأ 00 2دراتشلا لاو ىمثنأالاو رك ذلا نيب هدنع قر هناف م 0-6

 0 دا ل سرمعقلا هي قم متم بتل نالاشت) مدعو || رد
 100 ا يل حم هيهذمرهاظذ( بحت سموأب جاو

 (ءانيتسالاو)اهسفن ىأ (ةباةئسالا نسحةساو) باوصلا,ملعأ ىلاعتهللاو بابحتسالا هنع ىورو بوجولا مار ملرصتخخاحرش فاك
 ىأنءىورو)ةبوتلادع» رّدقلاالوةداورلا ف بوجولا تشيلو ةباحصلا ن عتب ثيح(ىأرلا باحصأ الث ) لاهمتسالا ىأ
 ىلا ةيعاد تناكوأاهموقل ةسئرا منوك.لا هلتةلعلو (اهلتقف بنت لف تارعوأ ةرمىأ (ةأرعا ب اتنساهنا هنعمنلا ىدر ب دصلاركب

 ناخضاق ىواتةىفوةةرفمأاهناهباور فو قمييلاءاو رام ىلعةرازف نمةأرم اتناك ل ةاهريقوأ ةومنلا ىوعدي رقكن ه اهو رط

 ىىأرتاذ تناكوأةكلم تناكوأ ةأرملاتاناقاذاالا ءاسنلا اولي نام .ذيالنب ريغم برم راد مال_سالا ل_هأ ل داذاو

 لق هناك مبني 0 ناو) لاهلا ىف باتئسي ىأ (ةرم ىف كلا لاقو) ميس نكمأ ناو اهني سابالن يمل ا هذ خاف تانافاذاوب رح
 هندحتساو



 0 ل د ا ع وو

 باه-ثنيلمنيد_هركب , ونأمامالا(لاقو) موبهذم عصالا لوقلاوهوةيعفاشلا 51نم (ىئزملا

 فاذا لاق ذأ ل|ناعأ نيب اماظ عم تاك وايندلا نمال| ةمةوعدلاب راج ا ذهازاعرو ناكل س5 هنب زعىلا بو فه ىرصملا( ىأ

 قونبراقالاو قأ ءارلاب اةكولعلاىف بي غرتلاوةرمتعملا لثاس 00 غو طوسملا ف:صوهماغل ناط.كلا 0

 ىأناف) ذ>او مونى ولو ىأ(تارث ثالث مالسالاىلا ىعدي ىرهزلا لاقو) ىيفاشلاربقنمبرقلابقفا رقاب فدو ريدتامو عسب رأ ةنس
 11 واذنأن ات دخلا لاتونب رهش_أثك ساه- :ءىلاعتهنلا ىذدر ىل-عىورو) ةعاسىفولو هلوق فى 4 دلا ب رغأو (لثف
 0 هل وىيخالالوةد. .ةوهو(هنبوت تيجرام ىر وذا

 (ىلاملاىأ(راصقلا نبا كح و) جرت لوأ هتبوت تدجرءاوسادب با" ةديلوق نا ئخنلا مامالا زمرزوصت طهناهتباز تو رد
 ئحدلا لاق(: رمزةعج لك ىأ(ةعج وأ) ةرملوالا ىلع( م ولك ىقوجش الل ”وأ مايأ ةثالث : تا مالت بانت د هنا ةقي:> ىلأ نع)

 هركذامانيهذمقدمتءملاوسلت 2 غه١ فنصللانموأراصقلا نبا نماكشوأ ةفينح ىنأن مارييذتن وك« نأ لمتحم
 نمهاواتؤ ىف ناَحمْصاَق
 هتملع ئرعدت ىلا نأ

 ناثلا2اقءالسالا وهومانأ ثالث م (تارعث الث مالسالا ىلا ىعدب ىرهُزلا)
 تاطينأالا لدقالاو لسأ ىمخنلا لاقو) لاق ىنأناف( ن نيرهش بائس هناىلعنعىورول3)هب ودا( ىلأن اف) رهاظلا فالخ
 ةنالثل>ةفلصحأتلا (ه-5, وثتيجرام) ةدايزلاق هناالا( ىروُلا) نايقس (ذ_خأه هنوزاليوطانمزيدارملا(اديأ باس
 هرمأ ىف رااظنيل مانأ تهون مالك نوكيا وعنم ترتب وتلا تمادامدبالابدارملانابجخنلامالكهيرسف اد .ةدازؤ
 نام اان هه-أو (مساقلا ىنأن ءةيكل !املا نمزاوملا نيابفورعملا(د © بامك ىفو) فنصملا نموأراصتللا مالطا هبل نمر و | تما كلسوأ هن ىلا نمر ساي ذه ةريةنيج) لك( واعوءلك ردك حل كلذزمز كل الو مايأ ةثالثىف تارمثالث نات هناةفينخ فأن عراضقلا نبا كحو) اذملارسق للامن عى الا
 لتقلاهنعطقس سا ناف (ىلأناف) كلاب هذموهاك أ ةثالنى(تارعش الن مال. ءالاىلادنرلا ىدي) مدقتاكن جرلادبع
 هلت قادر | رب (دد جم لل-ه) هلل- ةفريخ انو هّساسُد اي( اذهىلع فا ثخاو) هنوعددعب (هقن ءّكد ؛رمك) عوجرلا

 لجرلاةدر متمال_الا 0 امتلاك يح وو :(الم أ)هيلعديد_كلاومديدجتسدسب (بوتتيل ىلا ادوع ردك رلا «ءامهالا انأ) هد مىهودولالغالا فدعضروهدحىيضتب(هيلعددش وأ) هوو لتقلابهديغوو

 ىد هسقن ةمصعل طن (هرخإ هبالاغ 3 |نم كو و)ءا1اهيقس كرت (اشدطعتالو ) ماعطلا لاصن ا م دعب (أعن ود هبا ةةسالا)
 0 تي ,امثسالا مابأ فو غبصألاقو) ههر_كيارذ ةةسموأ ةرارملا ذي دشو هام ىو .الق
 ار ال اذ كفل وةلم-هملاءاطلا عمق( ى : ءاطلا ن. ىلا لأب أك ىفو )ل-ةلسأ هللا ةيف(مالسالا هي اءضرعت )

 اع لراتر ري هز |١ | املعلا هل < نءاذهو رض نم ةيورق هير دى هوا شمال ةبشنم اي وها شسسان مودك
 هيلع ئئالهئاضعا نم باباذاا فو دو (ةنحلاب رك ذ ٍَِس « ولام لهمأ (مايالا كلت ىف ظءوبإ) هنا نيسلا أخ: ىفو نير وهشملا
 ىأ (د-م ناثكىف و) |[ نماسبي3 سدح عضاوملا ىأو غبصأ لاقو) ها ءوهاسع ع.جربو سئل نااهباذعو (راسنلاب فو و)
 5 اذا) هب صوص نجس ىف( هد ->و) سدح(وأ )ام سد :اهيفن يسوم ا (سانلاعمنوجسلا

 دلاخنباىأ )ع ءاهلا ا انتشر

 لوقلا(اذ_هىل_عفاتخ ري 0 0 افق (تارعش الث مال_سالا ىلا
 (بو“ ”ءا)اههودو شطعوأ ودك 3 ةسالا مايالا هيلعدل_ثي وأ) أم- هري- غوبرضو له (دد_عله) هتان ٌةسأب

 (هرضيالامماعطلا نم) ىطعي ىأ( ءاىنوي واشطعت الواعي و ةبانثسالا ف تملعامكلاملاةف)دد ثءالوددهي(المأ) هركب ولوىأ
 نيس اونأ لاقي و(ن-سحلا ىنأ ب انك قو) ل ولا كتل (لقلاب بان ةسالا مايأ فوض غسص أ لاقو) هعوجرءاحر

 وذ و) 4 4 اتينا مايأىأ (مايالا كلت ىظعوت) ةرصبل نون رةىلاةم_نءا ؟ةماثخةروسكمة دحوم مث ل هههءاطب (ىثب ءاطلا)

 نيسوبحنا( سان 1 نوجسلا نم هيف س م طاوملاىأو خبصأ[لاق) اهميلأو(راسنلاب)ر ذنب ىأ(فوذ و)اهميعنو (ةنكلاب
 هرعسع لاقي وأ مالسالالاع 8 رب كهاظفح دو صغلانال(ءاوسا ل رولا ةةيصد(هنمقثوتسا اذا)مومعادرقمىأ (هدحووأ)
 ظفح يأ( هلام_فقوبو) مانا

 نبا ن-ء) زاوملا نبا



 بجمبمت ؛ فةوموه لب فقوله فات ف ملاذا هنايْن ذولا فرظاابسز رمئامرذامل ىحتدلا لوق عدنان( نيمل ملا لعاغاا 53 غاذا)

 "ول ل ومسح اردمدعاشنأءاوهسي اعمالك لا امسو ىهتنا اثق ناكودن ءهكلملاوز رنين سلا :1ناؤأةلطم هتدر

 دقو)مايالا نم (هدعب راو مالسالاىل(مجراماكادب باتي كادكوقشب وهنم عطب و) كلم عاب صنع ءاظذح ىلعاله مك

 همساناكموتم لك ةباحصلان ةةيدأب دحأوهو ةدحومنوكسوةحوت# هم نوش ؛( نهم .وهيلع ىلاعت هللا ىل هللا لوسر باتا

 عجبرادةراالجربادمسا لاو لسرمدنس قويبلاهاور دقو ىوأرلا ن متش( اسوأ ت ارم عسب رأ) متم(دتر اىذلا) مهألعب 0

 هراتكىفناؤمنرعوبأ كذب مو ىوتناىراصنالا نابع :ودعسو أ ناومثو ل قم و:أر امك لا نأهع: هب ءاحصلا ىف ىاحمألاق ناهس همسات تارع

 همسأن مىزولا نبا ركذي لو لق 5

 ءأد بحد ما هدن اهناىور

 اه لاقفار_ةمنم عانت
 سَ دارها 1 هنأ

 دو>أثدم .أا|قود_.ع

 تيبااخلاا مب هذه
 هانم كاد اهيخن
 هللا ق'ا هللا ةئاهلمقو

 ىنلاىناف مدئواهك رك

 ملسو هيلع ىلا هت هللا ىلص

 نيذلاو لْزنف هري-اق

 هنأ الاذ_ثداؤاولعفاذا

 ىأ (بهو نيا لاق)
 كلامز-عو) ىرمدملا

 ( عجراملكادبأ ب ات

 لو -ةوهو) ةدرلا ىلا

 نبا هلاوودجاو فاشل

 هيققلا ىرصصملا (مهاقلا

 (ىقدسا لاق 2 ىلاملا

 لئقي) هيوهار نياىأ
 هبانتسان ودب (ةعبرالاق

 ناىأرلا باحأ لاقو)
 ئأ (ةعب رالاؤ تيم

 نودلتق)هدرلاتارعنم

 هغلثي نا) فيخاذاةخ:ىفو هالوعةمسصالا,(ةقيخإ)ا4ةل صرور وراح هل تاوصوللا ؟هلعجإ| |

 (ابدأ)ةررك.تلا هن هندر نم (ىلوالاةرملا ىفدترملا ىل_عسجوأ) ءاملعل /نمهدتعب نع/ادحأرعنالو)

 222 بج 2221: ب تق تعم م دع عج 2 وسي ص دوج يع وحج ص عت

 اهتككرات 1آىأ (ةيونلل عاو هحميلس رهظ يحؤتسلا ل محجر مولاغيجواب رض ٍبِرْضِبأَد ناوةب عدس

 رامثلاو هن اهم ::لاهث محى :اسملتلا مزح هنولوالاالا ةباحصلا ىق نابع ير

 هنأ | ىذنقي هنأ, ضا رتعالاهحوالفاهدا رطاع .زانالةلعمل_هوم_مملعةقلشي الثلىأ (نيملسملا ىلد

 قف ىأ (ىلس و هلام ن هىأ ( هنءمعطت و) هتدرلءىقهنال جاله فةونالهقالت اشد )نا فقودال

 ناك الاوهك- 1 ىلع قابهنا نيم مسن اف هنعهكءلملزب أ وفوق وةوم هلامّنأ ى هل ! هلام نمهسح ةدمهيلع

 (كيذك 5) ملا تنكف لصقممياعمالاك- |١ ولاملات دب :ق عضو» قو :رفكلالا ومأن مد ريغك امو

 (ادنا) هن هند رت 07 رك اذا ىأب ان مث مهند رلادت راو عج راملك بائس اليصقت هدملا نمم دق: املثمىأ

 ءابلانوكسو نونلا حاقب( ناهمنمل_سوه-لعملاههللا لص ى_كاباتئسادقو) هلوقبلدتسامت

 وباهثدنكو رامتلا ناهعن مهدحأ ةث الث نامت همسا نمقبادعلا قوهمني وهمن نمنالعتو هوءاهوةدحوملا

 اهلق و ا هم تدهذقهنمد وحأ ىدب قلاعذار_ىهتءاشب أهل جوأ ارماثالا راك ىهسو لء5م

 اذانءذلاو هيف لزن لربو :مل_سو هيلع ىلابعت هللا ىلصهّشنالوس ركلذب رم متاهك رثقمللا قدا ]تلا 3

 8 رأ) مهمم(دنراىذلا) ملعأ الناب :موخم لك مس !ةنالث ةءاحصلا قناه ربلالاقوهن" الا ةث>-اناولعو

 ىورو نيهاش نياهركذىذلا ناجم رار وبل تن عىررغتا ارامتلا ل يةمو:أوهأ (اسنوأتارع
 ناينتةيسأ ناودترا نات قييبلار ك ذو نيذهدحأ هلءلو ىهذلا لاوىراصنالا نابمأ ثلائااوهن :اهنع

 ىكلاملاىرممملا (تهونيالاف و)لوالاريغ رع ةداحصلا نمناهمتهمسانمىك ر دولا نما وذ لس , لوهشيعي ' |و

 ْن , (د_جأو ىذاشلالوقوهو) هنمترركتو هتدرىلا ( عج راماكادبأ ب امس كلام نع) م دقت دقو

 مدعاج يلع هنالةب اًمئسان ود( ةعدارلا)ةدرلا( ىف لمد )هو هار نب( ى>سالاقو مساقلا نبا هلاقو ) ل. :>

 ريس غنمه_قن نم( ةعبا رلا:د رلا(ىفب» :1نا) ةيقنحلا ىنءب(ىأ رلا باص أ لاقو) مال سالا ىلع هنأ

 57 ررض)ةعدا رلا ىقهسقنب ( بان ناو)هيلعاهض هرعالو 4: مهد هيون بلطت ٠ الىأ(ةباثا سا نودل“ 2 :امكش |

 (ةبونلا عوشخميلءرهظب ىت>ندعسلان 160 ردم و «درزرلا ىلع لازم راو مادي دش (عيج وابرض

 قءنالماسدتام مفرغ :رفخب اوهتني ناو رك نيذال لةىلاعت هلوق فلاخالا ذهو هلل ذتو همدثو هراسكناب
 هنج رت مدقت ىذلا (رذنملا نب ازد راكب ونأ(لاق)الصأ هللا رفغم قام الهنا ع عمىلدالارفاك-ا 1 ىح

 ئأ
 صنهنأ ٠١ الا سيل نا ديالو ىدهتنافاسدقام مهر 2 داوهتلب نااو رفك نيذلل لق هتفلاغ تد> ءوهو ىكدلا لاق اهتمادنراونأو

 باص ”أ ىلا .فاماماوا دهت<ءاماما حساب , كو دت>ا[ل رهظد صصخم لولددح واذا دييةدلل هل اقةعلطم ى هاا اولد فالخ ىلع

 ىأل وة ىلوت حاكتلاددج وو هر لك ىقمالسالاددج وا ارارع رد هرا لح رناخ ضاق ىف مهمع َر وهم روع لا هلنيادج رةقينحىلأ

 ىلأل وةىلءواقالط نوكي مالسالا نعح .5 زلاءاباو اقالطن و ك:الددرلاهد_ةعنالى 7 جوزلاةب .اصاري ةنم هنأرعا هل لت فون مدح

 اهتدرب ءاملعلا ةماعدنعةقرعل امة رانالام نوكأ: الاهْئاناودأ ملا در و قالطامهالاكدتعد_:عواقالط نوكمالهؤاباو هن هدر سوا

 ءاضقرالا هَق ةرقلا مقتالىفاشلا دن ءودد رلا سفنب امهم ةق رفقلا قمح حاكدلا لطدت» هدرلا ناانيباحأ عجأو عق ع ال ضعبلاد_:ئءو

 ' ايدأ) هن دزرنم(ىل اوالا» رااىقدت راع سد وأ) ءاملعلا نم(ار>أ لعنالو ردن نب !لاقو) يذاقلإ



 نا كاوكلامسهذ-ه) ىلع ىدحم ع.جراذ |دثرملاىلعبدالاب وج ومدعئأ (وهو) مال_تالاىلااهمعه_قنب ) عحجر اذا:

 رقكملا « (كلذ هيلع تن نم ك-اذهل-ضذإو ةفوكلاءاولع نماممساللهك الاد رقلا هنال_ةينحانأهب ىعا (قوكلاو

 نءطن ل ىأ (مويفعفدن) رثك وأن ادعةداهش ىأ (لودعوأ) هنعردص نأ (رارقا نم)هدوج وريتعب ىأ (هتوبشبحام)

 دحاولاه لعد هماع) ةفصوأ :37نوإ ةدمك صقنل(هيلعةداه_ثشل ١ - منم) امافةخسنف و(اما وز مهقحىف

 ل اما ىأ | لتناول بمنه فتان رات نو برشا ادأ (فرقلا اوأ) الد_ءولو 1 ا ا ات وو ون ل ل ا
 نم) ةىاتغات عا اهريغىؤناىلاةراشاىل والامد_هبقثىقو ةفورغمةنيدمةفوكلاىلاةم-سن ركل

 5 0 5 ْ نمكح)هلكروك ذملا(1ذ_ه) ىلاعتهللاءجرف:صملا ضايع ه(لضلاوبأ ىضاقلا لاق لصف)و
 تا “ آل راقب ) رارةانم) اعرش هل و )وجني و(بحياف) د را او بدلا نمهمدق ىلا (كديسن

 97 يو | تاس لسد« او ايست هامش عطره ..ما و و 21م | نطلع اانا وقل ) لوط وتداخل لوس تردما هتان
 1 2 52 فرفللابد ارملال_هقومهتداه_ثل_قن منيذلا(سانلا نم)نيفتلملاةقئاطا ١ وةعاجلا ىأ(فيقللا

 لمتحا نك هنع رداصلا(هل اوةشدن وأ) رس وزنلالهأوأ ةيدصع وةيجهيلءم4ةفل خم صاخشا

 نم عيولامل_ئمىأ(كلذكو) رفكلااوأ بلا ى(احب رص نكي ملو) رفكلا ىضتقيالرخآ دع
 عنمي و عفدي ىأ(ارذي اذهذ) هلةنمدقت اك (هنب ونلومةبلوقلا ىلع) هسفنب عجرو (باننا):داهشلا

 (هيلعدداه-ككاةوقو) هنم لعام هوو هناسل ظقحو هنن اردورهش كلذ لءق (هلاحةره_ثردقب)

 ىأ محتا (كلذكو)

 مه وناكهيلع ةداهكلا

 هفقلذي هال ىحدلا

 وت 5 عاملا ةرثكو) كلذ فالح ىلع مهنوكب(اهةعضو)اهوحنو هل ةغلاو ب ذكلاب نيفو رعمريةمهنوكك

 0 هرم ركتو افو رعمهنيد ام متءهنوك ىأ(نيدلا ىفةمهتلانم)» رهاط ىأ( هلاح: روصو) هيلا ىزعامو رثكب (هنع

 لوبقب) لم نب ديلولا || سانلا نيب هفصوىأ ةمجعم ئازو:دحوملاءابلا نوكسون ونلا حتفب(زينلاو) نواسهتلاو قلاب
 روه#ا هيلع ام (هتب وت أ رخسىأ(نوحلاو) ىنعبالاىهظغاةرثكو نيذلاولةعلا ف ةفلا ىأ(هق_اب)هرك ذةره-ثو
 زين لاةيباعلالااوزبانتالوىلاعت لاق موماملا تالا ريالا ل صاوه.ماكت نام هنالابم مدعو هازهو

 ةف اةغاولصأهق_ىلاو املع راصدن" اك ىد هيهئاصتاو هرهشأ_ذههندن رافعوس» ريغ ىداذاب رن و

 هلع طاسنب فرك :همكح ثنا ملاذا هنااذ_هىلءدربالو رامهندب راقهج ولا ظاغنوخماو معك

 نمركذام (اذسهف)
 هةنع ارذب نيصخشلا

 هنوك لودح (لتقلا

 0 را 2 وهظب(هرعآ ىوق نمذ) نيدلارمالةنايصمك احناداوتجالعج رب رمأ هنالمك احلا كح

 طاشرو) هنعجفدي ىأ أ ى[ تاهيل ءفىأ (هقاذا) هنمهيهتشرامر ودص ةرثكو هنبدةلةافورغم هنوك ل رفكلا ىذةةياسم
 اق (مامالادابتجاهسيلع .أ] عامل | ةةاذالاومل_هفاع هلةعناسلاةديذسشلاةبوقعلا ىأ (لاكسنل اديدسث نم ااسميضدقبأم
 0 ناد هدير" || نايب وهوووخو (نجسلاق) سدحميلع(قيبسطتلانم)مهدنعررقناب مال" الاس ا تريعتسا
 هداهشلا ةرقو هلاح ةرهش لأ ,_ةلنب امى (هتناط ىهتنه ئه ىتلا]ةباهثلاو (ةياسغلاىلادويقلاىف) طب رلاىأ (دسشلاو)لاكشنلا
 هلام لع ىأ (هحئاع (هترو رضا مايقلاهفنمال) ثيحن قيدضتلاود_كلا عاونأن مر ومآ ن مىأ (اسمم)ْئثب هلكتنالو
 خامسلاةرثكواهفعضو) أ نم يقدعب ىآ ( هتالصنههدعشالو) هدوجوف اهنمدلدبال ىلاةب رو رضلاهروسمأ لعفىأ
 هتمرد_صال(هنع فو ازاحماهمء قوعلال.مايقلاد_ضا مغ دوع-غلا سلف ماهتلا ىلع اهناكرأ ءادا نعوأ
 1 وا ا ل ا ص صم وبسس ييومصاو
 (نوغاو) لقعلاة فض ىأ(هق-تلاب)ءو_بلابقلبهثادنوهئاعد نموىأ ىازفةدحوملا نوكسونونل |عمعب (ربنلاو ندلاىف

 هقاذا)» ردق ف ءضوىأ(٠ مأى وةندف) رفكل ادب زث ىداعملاناف رو>ةلاةخست ىف وتانايدلا رومى هالا وأامدعب و ىأنيةوْضا

 ق)ديدكثلاىا(دشلاو نجسلا ىف يبضتلا نم)لابولاوددوعلا ىأنونلاحتش(لاكتسنا)رشنمدو دو (ديدش نم) مامالا
 هتحاخءاضق نم( هنرو رضا مالا هعنالا_ههتقاط ىبتنم ىهىتلا هياغلا ىلا )د_يقلا ىف ىو رب و(دووقلا
 هنعاط يفاهنأك را واهط 4 رش نم (هيالصنع)

 هعنعالوأ (مدعقبالو)



 هايح وأ ىعل هل" ةنع) فقوث ىألووهحنا ةعم- ظل(فقو كلل لَه :اءام>ونم 0 م4 هناا دشن مهو)

 00 انا هرعأ ا )رووا يرثون امكأ(ب دراعولاكشالرل اج ةناىأل وعملاء د ىلع ء(هبصصب رب رو

 اقعضوةوت(فلت 2 هلاك

 ير < مصأا رم_ءلاه أمم

 ىأ (لكن ناثاذاقةدر)

 كالالو لب ,دشاليك# 0

 كانكاعم مسا (ةيدتعلاق

 0 2# نأ" :كو)

 بهشأت» :ادنم]زادلا

 لول قةاوملاوهو( هيله

 هلوةل فلكاو فاسلا
 اور-ةك نيذلل لةىلاعت
 دقامم_ةرقغب اوهتني نا

 هللاد..ع وبأ ىذأو) فاس

 ديد_ثني (باتع نيا

 نا | 0 وقلا

 ملسو هي هيلع ىلاعت هللا ىلص

 نادهاشد- هلع ذدهو

 مهد (امددحأ لدع

 رخالانودامهدحأ ىز
 قلعت هم (عيجولا ب دالاب)

 عدارلا (ليكنتلاو) ىتفاي
 علاملا (نجسسلاو)

 د ل م
 لثمىف) ىبباقلا لاقو

 قامةلّدقا اه رمأ ىدقأ

 فراص ف رمد ىأ( قئاع
 هلعح ىأ (هاكشأ)

 ىأ (لتقلاف) لاكش»

 نكلون>سأا نهىنأطت

دعم ن ايد ؛(ةدملاز ه) نجسلا ىف ىأ ( هيف ناكولو هنج سلاطة سا
 لء<و)هيفلوطب ىأ(مقي َنأ ىدءقام) هلوقل م

 1 ا لااطسسو ةةيدسا- ٠ ره اطل سم صا بالا روتاق11592510008:2900119:ضخ قلل

 ”كدملا لاك.ذلاىأ (وهو) دار ره_فهضكل اد_ءاق ىلص»نأ ةدارا زاو-4 هنر ولو ماها

 عاجلا فقوبىألوهاءانب( فقو نك-!)ةوج ولان ههج وب (ل-تةةلاهب اءتجونم هلك مث>)

 (هءصدرتو) هلدق ف فقول اىأ(هبح وأ دصتو نءتدسىأ ( ىلإ هلةردابملا مدعب( هل -نع)

 فاع :رمأ ىأ(قئاعو)هيقدد «رثلا تح وأرمالىأ (لاكشال) هرمأ3ق رظة ناو رخآى أل اوهحاءاناب

 (هلاكن هيل هةدكل اتالاحو) هناشو هلاحىأ )م مأ) ريخاتلاو صد رغلا ىذدت ةقاىأ(٠ هاضتقا]) هن ع

 ىو ردقو) اهمدعوهوقلاو روهظلا ىف( هلاح فال _ةخاس تك !اةع صو هد ث (فا :د2!)هناةعوأ||

 (ياتاذاف ةدر) ةكرصلاري_غهتلاقمىأ (اهناىعازوالاو كلام ن ء) مدقق: (ك مل-سهنب (دياولا

 مدق :كباتك مسا(ةيدتعلا ىفكلااو) بقوعىأديد_كثااو ل (لكدنلا مععجرو
 3 ومعالفرت رملا بات اذا) كلام مامالا نع( ته -أةباو دن م١ مدل هاكزا 0 2( ِح بانك 0

 ةيكلاسلانم(ب أاثع نبهلناد_دع و ١ |ىذأو) ىلاعت هلنادج ر (نونحس هلام هو 5 ريسغ 9 لش ؛(هي ء

 (امهدحأ لدع) نكمل بسناب (نادهاشهي ءاعد ثقل سو ه.اعىلاعت هللا ىلص ىلا تسنمتيق)

 ملومملا )ع ح وملا) ضارت_ءاام_ممبامو ىتفابواعتموو5هبيداتب ىتذأىأ ضال رخ'الا نود

 لاقو) ارتمالع ىأ(- وث)ه-لع(رهظ ىتح)هنامز( لي وطلا نج_لاو) هب وةعب (ىليكنتلاو)
 لتقلا)هيلعك ا ىف( مأ) ةءاغىأ(ىدقأ ناك نم وز هنيعد راع ني الاقىذل !(اذهلثمىساقلا

 (عيبنول) هلوقو عزانتلا ىلعامميىاعتم(لتقلا ف) قف ”اعةعص (لكشا) رماهك هلم نع( ىق* ؟اعقاعو

 مسكت وهو همدعم نع :و مل .وم أه دعت ن ْن وذب خسنلا ىف عق ةوهناالا| ةهه_ياعماكت نمدح[هطيض /

 ريغلدنهأاذاوهو غبن نمد. ءبهنكلل حصنيسغلا نوكهنالبقوأو ى د هإ_صاو موز نيغلا

 الاه وهلامعتسا فان ناوانهر هاظ وهف هرهطاذا رمالا ع عسب :لاق : رهظ ى 2 ؟ناك ءالقعءلا

 ةدمهنق 5 مب لب هنمهةالطا رهظبالاكأ(نجسلا ن . قلطي نا)ةغبانلا ىحسهب ورع-ثاالاقاذان الذ

 21 ال6 قلطت لع فطن نأ ى 3 , وهند-لاظت_سالوةخسن ىفو (هتجسلاطتس) نكل ) و)

 نا ىدعام) هل ,وطلا(ةدالانم) نجسلا ف ىأ(هيفناك ولو امهانعم ىف هماهنحسلاطة_سالّنا

 قوففاكيالو هقيطبامةياغىأ (قيطرامد.هلان :هياعلوحت و)اد_بلاطولو ىأنجسلا ىف( قي
 َّق رعسمك هل-*مو كلذ ءاعتشلنا اوهمموتل مك احلا ىأرب هل رد : زعناذ_هلك و هل-محتو هتقاط

 توم ل -هةلا بح وبامتوست مد عند 'مزاب ءالهنالوقلاوهراكمناله- < الق ةيءعرشلاماكحالا

 ةلاطالاو هلع هند: دلاف هلهجوال عئارذلا د_تىق كلام هذ -مىلع اميل رب رعتلا بج ونام

 هلة مىف) ىسباقلا (لاتو) هدر رفن هفتمام_ثهم_سدحو هرركدقونطقلاةلقو نطعلا قيدص نمهيق

 ىأ (ندداىف هيلع قيض و) اقءثو (اد_ثدويقلافدش) هلاح رهظدلو )م مآل كتأ نم

 لديكش نم ) يلعسحاميف) 5 رمألعب ىأ )ر 2ظذ ::ىد) هم>س قدمصلا وأ هندعسا هءأعو قيدص

 قار... الو) اه ةهباسشم (اهلثم ى رخأ ةلكسم) ىساقلا (لاقو) قالطا ا لدتقوأ

 ةيبرعلا سن 2ك ىف لصقفم مالك ه-قو هيف ةدب زحءافلاو ةقارالا نم تص ” ىأ (هامدلا

 ةغللاو

 تب#اميق هقرظن «ىد>)ادبأ(نجسلا ىف هيلع قيصاو ادشدويقلاؤفدشو مألكشأ نمهلثمف) ىس الا (لاقو قيطاامل لان مدهيلع

 و 2 ل ل ىل كلنا نحس داتا هغولا لس فم ,ءاماهلعل( اهل :هىرخأ هل سمىف لاقو )ارخ .! (هياه
 هب "اك حين 5ل> 00

 ءامدلا)ت صتالو ىأ عش وهنا نوكسو هلوأ مدن( فار مالو )انه هب يذ :ًامرماظنب كانه ين 5| هيا :هرخآ ىلاريكتة جو



 ىأ(طواب) ب .داثلا ىأ (يدالا فو ) نص انزوأ سقن ل -ةةوأةدر ثالثلالا إى رمامد ل_ئال ث د (حضاولا رغالانالا
 ندهاشى وسه_لعدهث ل نافإ)ة دب دمةدمىأ (ةديدشدب وقع قاعد وءاهقسلل) عد رورح زىأ(لاكن:نجسلا و) ههبرضلا

 (امهتح 1 وأ)ايندلارمأ ف( ا وادع نمله سفن نع ةذلإ (تدن اه

 اهيضةةيامرهظد ىت-اعرشةنوصمءامدلا ناله .ةلاكشاال ىذلا(حضاولا رعالابالا) هل ثا ذه سل ةغءالاو
 ماكل |انعمف عدا ر(ءاهغسلل لاك نجلاب)بدالا( وط وكلاب)ب .رضلابسيداثلاىأ(بدالاقو)

 هعدرت(ةديدشمب وةعسقاعبو) تاهمكلابةأردملادودحلا ىلعةأر حتاوءامدلا ةقارا نع نغم قدلبالاس ؟
 ه_ءلعد وهشملا(تدثاف)امهيقةداهشلا راصغفال( ئدهاش ىوس هيل عدهشد منااماف) هلاقمهانجاع

 ةواد_ءلاد ارم اوهقح ىف امهلوق ل ةبالزا ىذتقن ةوادعامهتدبوهندبناتدثأ ىأ (ام#وادعنم)
 هلرريضلاصن| ىلءعرد-ةولهنا لعد وهو ركملا هلىنهّتي و هرئسا مهرس تحدي ورةدلاةرهاظلا ةوادعلا
 اهلو.ةمدعوامهتداهش طقسأى أ (امهطقسأام) حرحلا ناب ىأ (امبتحرح وأ هقشلا بتك ىف نيبأيك
 نم)ه.اده_ثىذلارمالا(كلذ عم موهنع)امتداهشلومق طةساؤ سانا ادنءاقرعرو روس

 مدن (هنع مكسحلا طوقلا) ل25 كرتوهرمأ ىفةحاملا ىف( فخ أ ءرمافإلا مهتدا هش لبث نم(امهرمغ
 مد_لاك هيداهثتطةساذاد هاشا |!نالالصأ د هاش (هيلعدهثلهناكو) اعرشهيلعةداهشلا لودق
 مدعي فورعمهنالهللادوهثلاهب_-نىذلارعالا(كلذه.ىياب نمي) هيلعدوهملا(نوكينأالا)
 تدثأآناذللاه_لع(ناد_هاشلان وك و)هباوده ال ةنظم نوكيف نيدلاب فات ءالاوةنايدلا

 قدصلاوةلادعلابنيؤو رعمنانوكيىأ هنارقأ قافاذا ز رب نم( زي رمتلا لهأ ن ملا بت رح وامهتوادع
 نءطلاباهمداهش طق_سأىأ(امهطق_ءاف) اهلا اود-عناك و اوسانلا نمل->أةناهاامهدهعا مو

 (هيلعمك-ح ل اذفني لناو) ناشلاو رمالاوأ هيلعدوه ملا ىأ( وهف)لبقامهميب ةفورعم (ةوادع»)
 لوبقل ةعناملاةواد_علاتومثل( امهتداهشب) لتقل بج ورا هوحنو سسنمهرا ده_ءامسج وع
 ىفةيئازم اهلها اوامومل ادعر وهظاهيلعاده_ثاميث(امهقدصن])ى وعلا (نافلا مةديالف)ةداهشلا

 وهفىأ أ دتنمريدقتب اهنا ل_يقو ةيلعفىهوايلعءاغل|لوخد زو ةيفنم اهنوكلل عفديالف هلوق
 اذ_هيلعدي راح ةلثلاهذ_هيىف(انهمك اهالو) رظنه.فو هنمهللا مةتنيفداعزمو هلوقك خلا عفديال
 (داشرالاىلو هللاودامتجاعضوم) ديد_كلاريزعتلا نمىلةةلاريغب هتب وةعىأ ( هل كش ىف )لاوذملا

 هلو راعت اقبح ر هلناكمبهليكذت همشهنا لق ةيلكلاب مكحلل لاطد ١ ريغ نمهد اهتج |هيض*ةيام هل عفيف

 ةرابعىلءرابغالوانهاهبةلاطآلل ةجاحالقعورقلا بك ىفةروه-تثمهبتارمو رب زعتلاورظن هسيفو
 نهمل-_بوهاعملاعت هللا لص ىنأاسسنملاحنايبنم غرفالو هق رعاف مه ونأئك هللا هر ف نصملا

 1 لاقفمريغلاخ نادي ىف عرش يمل #ملا
 مكح) ل.ةروك ذملا (اذ_ه)ىلاعت هللا هج رف_صملا ضايع «(لضفلا وبأىضاقلالاقىلصذ) 5

 ةمذلاو ا. رحسيل ىذلارفاكلاىأ(ىذلااماف) مال_باودال_صلامهلعءايدنالاس ساذا (مل_ىلا
 لو هيلع ىلا« هللا ىلص (هم_سح رصاذا) هب زجلا هث دال مرمحم هلامو هدلووهمد تال مارتحألا ىه

 (هردقب) رقحو ناهاىأ(فختساوأ) هبي رصنالبماهيالاو ضب رعنلا ب رطد هلاقىأ(ضرعوأ)
 رم-غىأ(ه رقك ىذلاهجولارمغ) رما(د]ل_سو4-ملعىلاعت هللا لص (هق _صووأ ) ىلعلا ع-فرلا

© 

 1 دنعىأ(اندنعفالخالت) رماسم يدب هقصو ناب هنوعدمومت وأ هنمعد راكنأك هبدس ارفاك ناك ىذلا

 الام مامالا دنع ل ةعيالل-أاذاف( ممل نالت ىف ةيكلاملا
 ْ َش اعم(انال) هل بةامس ب <مالسالا نال

 6 دلات و-صهيلعب ص و مالدالا رادفهيلعدةعىزلادقعلا همزلابهدا رم(ةمذلاهطعن م)نيملسملا |

 نيدلاةهج نمامونعط ىأ محلا مضب

 عئدىأ (اهطقسأام)
 ىوروهنءامهتداهش

 عمدلو) ايلقشاات
 نإ رالا (كلذ
 :ترمص نانا (امهريغ

 هرماف) امهيفداهشلا
 طوقل) هلة نمب(فخأ
 لاك نو لتق نم( كلا
 كهل هناك و هنع)

 لوطا ةغيسص: (هيلع
 ىيلي نمنوكينأالا)
 ثيحلاكنلا(كلذهب
 كلذ در ودلص هنمنظد

 نادهاشلا نوكي و)لاقملا

 نم (زيربتلا ل هأن م
 ىأروهظااوهو زوربلا
 امهتلادعؤ امه رمأ ناب

 وهذةوادعب امهظقساف
 مسرتملا( مكمل اذقتي ناو

 (امهتداه-ثد) هيلع

 عئديال-5) ةحورخما

 امدق (امهقدص نا ١

 ام_ممعرهظو امهنمز رب
 (انه) هليكنت ىفك احالو

 هلو هللاودامتجا) مضوم

 داشرلاىور ء(داشرالا
 دادلاو باوصلا وهو

 «(لصف)ل#
 م>)ءانمدقىذلا(اذه)

 ًاماف]دهراىذلا( لما
 (هيسنح رصاذا ىذلا

 ىلاعت هللاىلص ىنالىأ
 قوهو هركدب ب رصتلا ن يعدي ناكو ىىذلاىأ(هب رقك ىذلاهجولاريغبهقصو وأ هر دقي فخم ءاوأ) حولئأ(ضرعوأ) مسوهيلع
 ماف) ىوقت ىدب سل هلوقك ههجو ريغوهملاضر وأ هنو مدعد|ةثعاهجولا مث ذب امىلع سلو اددشملوهخ !ةغيصب ةخ سن
 ب زجلابىأ(ةمذلاهطعنلانالإ لنا هلة قىف) ةيكلالاةمئأ اندنع فالخ



 مهعيج ىأ(ءاملعلا ةماعل وة)هلغرشب لثفىأ( وهو وكثر ملأ نم هٌدقر ذى ذلا(اذهىلع) نامالاو حتا هاب(دؤعلاوأ)
 مهوب هوللعو كلذب ىذلا( لئقبال) مهعيج أ (اولاقموماف) مهثاهةفىأ (ةذوكلا لهأ نماح يعاساو ىرروشل اودفينحارأالا (

 لدتساو) هلاحدوقو هلاقمر دعب( رزعي و بدوي نكلو )سو هيلعيىلاعت هللا ىلصهبش نمر دصاس(مظعأ لرشلانههيلعوهامنال)

 ةيكلاملا(انويش صعب

 نم)ناميالا نمهيلع
 اهبدكوأ|(مهدهعدمب

 ىأ (منيدفا ونعطو)

 ىأ (ةن*الا) هوباع
 منالرقكلا ةئ[اولتاةق
 هر وغلا عاقب مه نامأال

 م فاجن نيام عمت
 ىقاهلال ممع اهاقن

 هبوناميا الك ةقيقحما

 نيمي ناةَغينح وبأذخأ
 نعو ني-؛لاكر فاكلا
 ىنءمونييىه ىفاشلا
 ىواهتوقوبالمط نامياال

 ةرمشلا رسكم رماعنياةءا رق

 نو-متثي'مهلعل هلوقو
 لاق اولماقي ىاعام

 صعد ىقو ىناسملتلا
 ةعأ اولتقاف لوصالا
 ةوالتلاو دن” الارغكلا
 الو رفكلاة أ اولئاقت
 اذه لتقل ل عليل
 ريغةلئاعملا نالصنلا

 هلوقيلدتساولو لئقلا
 هللام_ميدعت م_هولتاق

 ناكلةي”الا مكيدياب
 نا ق خالو ىهتن ابرقأ

 ةحاصملا نيتي ”الا
 ىذلاى مااكلاو ىنرحما

 نيذلااولماقىلاعت لاودقو
 مويلابالو للاب نونمونال

 مرحامنومرحالو رخ *الا

 اوغباياماوضةن ىأ (مهناميااوثكنناوىلاعت هلوقي) روكذملاىمذلاىأ(هلتقىلع) 220
 نم عقوامىلاربشب ةمذلا هلدةع نيحهيلعده وعىذلا(دهعلاو) رك ذامما ارخ>ا ىأ ةمذلاف لموهلهأو

 ءاثنااهرك ذنسور وهم ىهو ةمزلا ل أ ىله اهطرش ىلا طو رشلا نمهنعىلاعت هللا ىذ د رمع
 اناةنادهاعملا نماتسملاه.دارملان الم: وىلوأىل والاول -صاقلاوايدهءلاوأ ةخسن ىقوىلاسعت هللا
 ىنلا سس ءاندهاعْنيسح هل صخ :رنل ىأ (اذهىلع) واولا ىنعمج وأ م_سقتلل ىهوأ ىىذلا ع همكح
 انأالا) مهرثك أوأمهعيج ىأ (ءاملعلا ةماعلوةوهو )بف اخ“ سالاوأ سوه لع ىلاعت هللا ىل_

 ىنءن(امهعابتأو)دبت حمس هذمتحاصوهوديعسنينايةس(ىروثلاو) تراث ني نامعنلا (ةقينح
 (هيلعوهام) نال را ذامسح-_س(لتقيالا ولاهم مناف ةفوكسلا لهأ نم) اممهذم عب أوامهداق نم

 نمهنمرد_صام(مظعأ)اضيأ ىعملا اذهب لمعتسا هنافرغكلا لطم هيدارملا(ٌكرْشلا نم هل ب كترع
 هرك ذاموهنمرد_دصامل هل دوعنالورح رن ىد>دحلانودارب زعت (بدو» ورزعينكلإا ولاق( و) بسلا
 في_ىلاهراثك ىفةيميث نبال اووهنم نب رخال ا ضعب هقااخدقو روهشملا وهةفينح ىلأ ب هذم نم
 نكمل ه.ىذلا لّمقيالو ب ساابدهعلا ضعت نيال هياحصأو ةقينحوبأ لاق لوسرلا بس نم ىلع لوألا
 دب زب وهلعاقلثةيناماماللمهدنعهيف لقال منامهلوصأن مو ىر وثلا نعىواحطا|هاكحو ر زعب
 هراحصأو لسو هيلع ىلا عت هللا لص ىنلا نءءاحامنولم< و كلذ ىؤفةحاصملاىأر اذار دةملادحلا ىلع
 اوعرشوترركدئاذا متارجلا ىفدحلا ظيلغتك ةءامسل تقلا اذ-هزومس وكللذ ىلع *مىف لمقلا نم

 سو هيلعلاعت هللا لص ىذلا سس نمرثك !نمل:ةياولاةفمهرثك [ىتةأاذهبواوسنج نم لتقلا
 ةيكلاملاة أن م(انخويسثضعبلدتساو) نس> مالكو هو ىبتن | مهوصأ ىل ءهجةموهو ةسايس
 اوضقن ىأ (مهدهعدعب نم.-مامأاوثكن ناوىلاعت هلوقل) ب ساذا ىىذلا ىأ ( هل -ةقىلع)
 ةرفكلا رابكى أ( رفكلاةءأاول:اتق)هومذو هوباعىأ (مكنيدىاونعطو) هيلعمهاندهاعام

 صضقنب ىلع مهنال ثم "الاد هب لالدّسالا قو نوني مهلعل مه ناءاالم ما (ةبالا) مهءاسو رو
 راقك ىفتازنةب ”الاو اميسالد_هعللاضةن ثءسلا ىرب اله ةعروه كلا هلوة ىلع ةقينحونأو دهعلا
 ةروهشملاةصقلا قف ةيديدحما ماعإسو هيلعىل اعتهتلا ىلصهنبالو در هيملع مهدهاعام اوْضعنال سا رق
 معيمهريغنابلوقلاو اذهرظانرغكلاةابةلئاقملا صيصختو لي ذلا لي وطمالاك هن ” الاهذهىو
 نءلتقىلع ىأ(هيلع)هب" الابل دتساامكىأ (اضن أل دتسو) ررد لق للمان لت ىلوالا ب رطلاب
 هل دغمهتصق تمدقتدقو ىدوهملا( ف رشالا نبال سو هيلع ىل عت هلا ىلص ىنلا لقب ) لد سن سس
 لالالا ىقو هلمزمس ل سوهياع ىلا عن هللا ىل_دمهلتقنيذلا نيدهاعملاةرقكلا نم(ههابثا 0

 نباضةنفدو هيلا نمهريغو هحلاصلسوهيلعىلاعتهّللاىل ص ىنلانال رظن ةيضقلاه ذب
 احهو ملس وهل عىلاعت هلبا ىل_صهلبال اوس رل اق ىلع مهثحوةكم رافكما ىذمود دهعف رشا ١ ١ ع

 انالو) كهينسنب لا رجعه ت55 سيلف ىذالا»_ثأن يمل ىلاىذآو سو< ل عىلاعت هللا ىل.ك ىذا أ

 .دو-هعلاو دوقعلا ىأ (ةمذلا م_هطعنلو) مههابشاو همذلا لهأ ىأ (مهدهاعن مل

 ىنلا لعب ) ماذلا ذل |لثقىلعىأ (هيلعاضب, أ ردتس و)لّدقلا مهنع قت ره زم ءاطعادعب نا ةب"الا رهاظف نررغاص مهول

 ةمذلامهامعن ملء مهدهاعنلانالو )ب رح لهأ نممهةىل ءادبااهاو ةمذإا لهأ نمانوكيملرخ؟الا ىدووبااو فرشالا نيا



 دقتةمذلاالودهعلاهلعاوظعملاما 2 اذان)م,ةدهاسم لاح كلذ م,ماع 5 رتشب نا جنيف( موعمكلذ لعن ناانل زوال واذهىلذ
 ةخس:ىفو (مهرغكي نولي هلصأى ىحدلا مهندب عيجوبرح ل هأاوراصو ةخسن ىنو نيد رحىأ(اراثك اوراصو مهتمذاوضقت

 الالح) ل-:ةلاوةةرمسلا نمرك ذىذلا(كلذناكناو) نينموتلا نمئأ(م-مممهول:ق نأ لتةااو)نيماسملالا ومأىأ(مهاومأ
 كلذك-ةلهعرمت ىف ممموانمدحأ عها/ فات ل هناف ءل-عىف سلفاجر وأ ادلجانزلا دع ىحتدلا ل. ةعاماو(مهدنع

 ىلاعت هزنا ىلص ل مس ببي

 0 1 و مهني وانتنباميق (مهعم) هل ثعهدخاوتما كرت ىلعةدهاعملا نمر ا دما ىأ( كلذ لفن نا)نيما ملا 6 نولي ا رشأسعم (انلز والو) هلثم ىف مل صخرت 13 توهياعىلاسعل هللا ىل_صلوسرلا بس ىأ(اذهىلع)
 ر 7 عودا 7 اولطداو (م_متمذاوضة:دقف)ا ههيغانيام لعقب ( ةمذلاالودوعلا هيلعا وطعبملام)اولعف ىأ( اونااذاف)

 و 3 0: الو لةةلاو هوءايدنالا فذقد_>|ذهوةيع رثلادودكلاىأ (مهنءمالسالادود> طقسالا) صقتني مدرما سنجد أ /ناومهدهعو (مهتمذنافاضبأو مهرغكب نول“قي) مهنا مولشم ىأ(برحل هاا وراصو) مهدهع

 يا . ا 5 ناوم_منم.ولة نا لتقلاو) نيمللالاومأ ىأ(مهلاومأةقرعس ىف عطقلا نم) دود لارئاسك طقس
 نباص 7 و ءارحابن ور ومامانالمهئامدو نيمل ملا لاو هأةاباب ل طابل امهداةنعا ىف ىأ (مهدنءالالح كلذ ناك

 2 دودو) :ءراو>اذهوارقك الادح (ه.نولث#» سو هيل عملنا ىلص ىنللمومس ا ذك_ف) مييلعانع رش ماكحأ
 ريفا ككل | 32 0 ل ا

 ى (فالللا 0 تاة:ىأ(تدرو و)م_يلعهريغ حارسا فاني المظعأ هنوك ناف مظعأر فكل نم هيلع مهامم طوق

 : يد“ ١ لتقىف (ىفال_+ا ىضذتقت)امىلعرهاظلا بسحب ل در ومأى أ( رها اطظ)ةيكلاملا نم(انباعتال)
 -_ هنوننو هدعت راكتاك (هبرقك ىذلا هج ولاب ىىذلاهرك ذاذا) مل_بو هيل عدلا ىل_ص ىذللهمس ىعذلا اذا) همدعو ىذلا لتق || 3 هو ا

 0 اميفاذ_هدعب ىأ(دعب نونحسنياو مءاسقلا نبامالك ن ء) اهفرعتف باتكلا اذه (اهيلعفقتس)

 (ام بح مالسالا نال :ةهمالسا) عنب ىأ هلوأ ضب ( طقسي ليقف ملسأ مث) ل وهيلعىلل اع هللا ىلص سنمار | ( بان يلا /اوقتغاوز نسل هن نيل يكل بنمزهأ نم هاا نم)+ ا لا ا الا رق نلمح )لإ دج يس يعرار نب وام نب اوك نأ ىادجا تزهر بمتسا ايا
 تا روصو 7 دود_هلا شدد طوق قودهعلا ضقناوأ د>ل23نا ىلع ىنمم فالاو مد _ةناكر فاكلا مالك مالك نم) رجاولتلا أ تو من:المتب تناف(باتمث) سو هيلعيلاعتهئلاىدص (هبساذامللا فالخت) دقت بحس ثيددح 0 0 ىف لسوهيلعىلاعتهللاىلدهنءدر واهو ىداعملارئاسن مهل قام كلام و عطقي ىأ (هلبق) عقو

 دعب ىأ(دعب نونحس عنمااورماك ةصاخمللا قو ةح ىفوهاسعأ هل قام مالسالا سجو ةيعقاشأا ضعبرل فال انّزرلاك مالسالاب

 (بعصملاو نأ >و)كلذ هللا ىل_ص(هل)ةينيدلاهنوادعو (هضغب ىف) ه رقكه لق ىق ىذلا( رفاكلاةنطارلعذانال) هلق مالسالا
 2 0 لييةاكرفاك لكن اثهنال(هباعتب) هل( هصقنتو) لو هيلعىلاعن ور: ءماادغمصد ع 286 5 2 4

 رهاولفلا قىأ(ام نيدلاىف كاداع نمتوادعالا « ابهتدو«ىحرتدقةوادعلا لك
 0 (هرهلظأ مانزل ر وظن يبل ذمار وهةممنوكل هسباق امراهلغا ىأ (هراهاظا نهانءتمانكسل)
 7 3 7 1 اندزيرل(و) هرفك مكب اكحوأ ةسقيقح كانرمالى أ( رمالاةقلاخمالا) هلاكتا مله وحنو بسب هرفك نم
 مماقلا 0 |رفكلاوهو (لوالاهنيدنع) همالسساب( عج راذاف)ةمذلا دقع«يلعد ةعىذلا(د وءالاضقن )الااملع

 ىرهُلا نيسعصموبآ ف وعن, نجرلا دبع نب سعصمنبةرارز نبا ثراها نبا اعش 0/4 (

 نال هلق «مالسا طقس ليقف سأ مث) ىذلا ىأ (هبساذا)ةيكلاملاىأ( اوعلتخاو)كلامزعىوربةنيدملا ىذاق هيققلا ىناملا
 هانعماولات هلبقام مده مالسالا هاو رؤو ةيصعمو رغكن مهلمق ناك امو>؟و عطقي نأ حيت ثردح ىفاك ( هلبقام سك مال الا
 ادح هل ناناف( بان مثهبساذا ملا فالخت) ى اطنالاهركذاذك اهريغوأ تناك ةماظمقالطالا ىلع هلق نأك اممال_سالا مم
 (مانعنمانك-ل هبلقب هصقننوهضغب ىف) هلدج دالولوقأرقك-لا ىو رو ىزاجحلا لاقددةتءمىأ( رقاكلا ةنطاي ل عنالان ال)ارغك ال
 لوالا هنيد نع عج راذافدهءللاضةنورمالا|ةقلاخعالا) هريغو بسلا نم(هرهطظ [اماند زب ملهراهظا نه) ىذلاىأ



 ننطظ ناك اذاهذالخ لاو فاسدقام مهر غي اووتنينا اورشك نيذلل لة ىلاعت هللالاق) مال, ناك اسم(هل قام طقس مال -الامملا
 ةعاسدرفك ناهةوهيوتلا(هعوجر)كلذدعب ىأ (دعب لب#ن لفن الادنع) رهطظىأف ل الاب (ادبامفالخوهرهاان عد هنطاس

 نيفراعلا ضعب لاكا دلو رم عملا ناميالا هل دامو رت مي وا رفاك ناك هنا للمتةذا انناظد ةرمهال هنا عمي درفك نمدشأ ن وك فيك
 توغاطلاب رفكي نذىلاعت هلوقهيلارعم_ثد وقيرطلانمالا عجرام ع جر ىذلامهض»بلاقو باسلا نم[ ب لقلا لة داذا نامالا

 44ه ةورعلاب ك سمت سا دقت للأب نمهؤنو

 الو عدلا لوقا
 اتنامطاامىأ انمئئسا

 مانئسا لاق هنطاب ىلا

 سناتساو نكس ىأهملا

 هنا ىكاطنالا لو: عؤدنو

 فيردعت هلعأو هل ىعمال

 الو ىأ ىكحدلالاقو

 هةاع انعلطاالوهنطأي

 لاحتا كلذتكو يلف

 رج تاكا ىلاةبسنلاب

 ذامل ا اذا ىل_ىالا

 اقدانمنوكي نال مدح

 نم طرش هيةدج ونملوأ

 هللاونامالاة د طو رش
 تذيب دقذ| نادنسما

 تراها أل ركاز
 هراننظ فالح هرئامض
 لأ (ميلعتسئامو)
 ماكحالا نم) ملىملا

 اهطقس ملهيلعةيقاب

 نا ىت-هايقتلق(ئش
 لودقلا لاب رقأن وكي
 لخكصالا رقاكلان م

 هنالول--3 بالا ىمذلا

 (هنطابىلا) نمالاانارهظيلىأ (انماتساالو) عاطقناالىأا ف ماصغنا الى ثولا

 ىلاعت هللالاق) همك>ورقك | نم( لمقام طقسمال_.الاىلا]) ةدحومو نونوةمجعءهمنذ حسن ىفو
 وأ ظفالا اذ_مبةلاقملاهذهمهلوةيناىلاعت هللاهرمأ (فلسدقام فرغ اورتني نا اورغك نيذلل لآ
 نيا أرقوكلذل.-ه هاوةءامةراك>ىلءباط#لاز و وهههرعأ .ةنممطاخشاو سا ممال ميغا اف هريغب
 فالخىأ (هفالخت) هلاح(مل-.او) ىداعملا نهده» عقوامو رفكا[اسدتامو باطخملاب دوع_سم
 انطابوارهاظ مال_الاوهو (هرهاظ ك-) قداطمرعأه-باةىقامو(هنطابب انذط ناك ذا) رقكك-!| لاح
 هرفك ىذتقيا م ه_:عردصاع (هنم) أدقباو ث دح ىنءءةزمهلاب وارهطىأ ف لالاب(ادبامفالخو)

 ةمومضمدعب وهثب ون نمرهظام (هعوجردعب لبق” لذ ) هلاحرهط نمح(ن'الا) رهاظا هنطابةغلاختو
 ةزمهاد_ءدهنك اسلخهمنيس (1:مئئساالو) ةفاضالاو حتفلاز وح ولعاقلا سنان عوقرم هعو>رو

 ملىأ مونلا نهلاعفتساوهفاننامط ا ىأةدد شم نونو ةحوتفم ممل بةةنك اسنون لبق ةيقوفةانثمو
 هياءانولعوانفرشأى أ مان لا نموهوأ ناثدتازءاتلاو نم لاف (هنطابىلا) نكر نو سنانو نئوطن

 هاقخأامر وهن (هرئارستدبدقذا)ه.نظلاءول هنمنمالا|:باط ىأاهاةسا ىو ر و هلاح ىلع ههنا

 هنأ( ةيقاب)اعرشةم زاللا(ماكحالا نم) ملا ىلءىأ (هيلعش دثامو) هيقا نما ىالخ ىلعهملقىف
 قرفلاهل_صاحوةوبنلا ةمرح ل اهتنابهمالساىفا ا ىهردعتل ('يئاهطةسإال هيلع) ام ىنعمرابتعا

 قحهنال دق ) لسوهياغ هللا ىل د هل( باسل ىمذلا مال | طة سال ل ةو) رهاظوهو رقاكل او لأ نيب
 ”ال فوةح نهوهذ(ل_و هياعهللا ىلد ىذال

 لاح ليال هلو انثءانعمو (هتمرح) باسا| ىأ (هكاهتنالا هللا دود نمدح هنال(هياع جو ) ململا
 هقاحملةخ سن ىف ةيلاحتل_كلاو قالا عذر وهعفر زو و رحا,هدصق (ةصيقناا قاحتاهدصقو)
 ملذ) اهتمداشاحو ل_سو هياعىلاعت هللا ىلصهب بيعلاوةمذملا ىأ(هيةرعملاو)ةدرقتلا سصتبةصيقلا
 همالسا ل ب.ةنيما لا قوةح نم هيلع مجوام )هةئارك هنع(هطقس ىذلابءالسالا ىلا هعوجر نكي
 ردقمأ دثيهرمخ لا اك هلوةوف1ةلادحو صاصتل اهمال اب طق سال جواس ناب( ىفذقو لق نم
 ناف) ملسوهيلعيلاعت هللا ىل ههبساذا ( ىلا هدو لبةنالانك اداو) هلاك ثسالهجوالف حا[ كوهوىأ
 قرفلافراملا ثيدكلا صب هلءةام ب مالسالا نالهحهرمغ هلاقامناالا (ىكوأرناك-ا اهيون لمةنال

 هرغك لاحت اخسلا نمهل ءذام لك ىلع باشي هنا اولاق لب نامل نعرو هظل ا هباغىف ملا ةب ون نيبو هنعب
 قو همال_تأب دضتعا اذالوالا باغية ىمد' الو هلل ق> هيك سو 4مل عدللا ىل_صيسو لأ اذا

 اهنءضو عوايل ةفاسذملا إلا تفذح ةيطرشلا ادااسهما لق هذ_هنذاوخلا انك نذاوةخس
 اضأاجح رصهريسغ تيأردقو ناهربلا فاهلق: ىثكر زل ناف رمت ناوهذهو نب ونثلا

 1 ل ا هو ص حتت جو و مول 2 جس د سم ص2 2 جرب كو حس حج جل 2س جم ل ير ل ل صحا

 لاق) امافو انت ىأ (هتمرسهك اهتنال) ىىذلا ىلع ىأ (هيلعسج ولو هيلع

 مالسالاىلا هعوجر نكي ملف) ةمزملابةقشملا ىأ(ةرعملاو) ةدةنملا ىأةصوقنلا هقاحلا ةخسن ىفو (ةصرقنلا فاح هدصقو) هل لحال

 [ك) هلوةبهسايقرهظرالو ىرتك هعاونأ ل مشب رفكلا ساجوارغلا فوج ديصاا لك ناهيفو(هطةسب) ىذلا هج ولاب ىأ(ىذلاب
 ةبوتلبهتالناف) هلق عفدل باسلا ىأ ( لس اةيوتىل.ةتالانلق اذاو ف دقو دق نم نيل للا قوقحنم) ىذلا ىأ (هءلعسج و

 || هيومي طقسال هناك مدقت كمال الاب طة سال ىدو ني .مد

 هيلع ىنلا لبق دقو نيدلا ىلا ب رقأ امهنال لاو ىذلا ةدوت ل. ة:نا ىف رحل ةدوت لل.ةناك ىلوالا لب (ىلوأ) ىذلا ىأ( رذاكا
 لعأ ىلاعتو هناحبسهللاو لسوعيل «ىلاعتدتلا ىلض ىنلل مهمة ثدعبدو ميلاو نيدترملاةبوت السا والصلا



 رسكي(ن وش جالا نياو) هناك ىفوىأ(مساقلا نياو) هيو ىأ(طو #لاو) ةحضاولا بحاصو هو( بدتح نبا ناثك ىلا لاق)
 وهىفاملتلا لان( ىلا دبع ياو )كلام باحصأ نموهو ىمجعأ ظفل نوش حاملا ىووذل الاقوهقراقتالل أو عمار وص ىلع مهما
 لهأ نه لسو هيلع هللا ىلصانيدن مش نم. عبصأو ) نا مشع نب هللا دمع نب مك اديعنيهللاد بع د و هقءاهققلا دنع قلطأ اذا

 نياو) زاوملانباىأ (د#دنعو) 161 هلوأمذد(ةيدّتعلا ف مساقلا نيا هلافو لس نأالا لّةقءا.دنالا نما دحاوأ ةمذلا

 1 ل ا اي سل 7227سو2222-277200532جج ->

 (م-أ هللا ةيالغتصأو
 كلذنم عنام امو لوقأ
 برغأاذهو(ملالالو)

 زو فيك ذالوالا نم
 رئاكل لوقي نا ملا
 هناهدارعن اكو ملسنال

 هنا ىعملاو ال وأ

 ةحضاولا ىه_سهنأثك و هنعئور نهد>اوشو (تدبح نياٍباتك ىف)«-عل_هناميف(كلاملاق

 كلامس>اصهءققلا ىمنمتلا نو ثحاملا ةملس ىلأ نب !هللا دمع نيد زعلادبعن بكل ادبع(نوشحاملا

 وهو ةرمح برشا ضيبالاءانعمنو ثجاملاوةّةسلا هلج رخآو نمتئاموةرمثع عبر اوأ نين |ةنس فوت
 ىدموهوبوةعد وأ نوميمهمسأو لاحرلاءامسأ تتك ىف ليصقت هلوروقلا نولءانعمو ن وك هأم_ررعم

 ىقىفونثمالا نني_ءاوأن امثعنبهللادبع نبيها دبعنبهللادب عنيد وهو (مك-حلا دبع نياو)
 نب( غبصأو )ءاملعلا نه ةثالث ةوخأ هلو ل اج ماماوهو نءةئامو نيتسو عساوأ ناعةزسودعقلاىذ
 هري-غ(ءايدنالا نمادحاوأ ةمذلا لهأ نم) سو هيلعىلاء' هللا لص (ان.دن مث نورف) مدقت اك حرفلا
 ىقمساقلانبا) اذهكلام لوقلاقىأ( هلاهو) رمال ل*ةيالف(مل؛ناالا لق ) مال سلا وةالصلا مهملع
 خبصأو نونحسلاقو نونح_سنياو) زاوملا نب( دع دنعو) كلامهقف ىفرو ثمل باتكلا(ةيدتعلا
 نم (م-أنانكلو) منال هللاقيالذا مالسالاب هدب ىمد فاكنال هنادارملا( ملدمالالو ملأ هللاقسال

 هيلع ضرع. ناب حال
 مسأنا نك-لو) مالسالا

 . رايت_ءابىأ ) هل->و

 امك وةبول هلكلذن)

 انريخأ)زاوملا نبا ىأ(دم

 نملاقهناكالامراحصأ

 هنلاىلصهننال اوسرامس

 هريغوأ لسو هيلعىلاعت
 وأ ممسمنمنييدنلا نم

 دعسذا ىذ ىأ( رسفاك

 (بتكس مول) هقالطا

 (ىورو) تبون لمقتل ىأ
 نعانل)ل وهنا ةغيصد

 نبابامك ىناك (كالام

 امهتعىلاعن هللا ىذر( رع نيا نع) مدقت (كهللا دمع همسأو ( بهو ني ىور دقو) مدشن دقو همب ون لمعت

 مدقتو (لسو هيلعىلاعتهللاىلص ىلا لوانت) ىراصنلا نم سانلا نع عطقنم ا دباعلاو هو( ايهارنأ)
 ةراعتساو ه5 قيليالاع سو هيل عىل اعت هللا بص +ة>ىق مالاكلا نعد رودي ايذخالاهانعملواندلا نا

 ىورو) هتباتئساهيفرك ذي لو (ءومتلتة) هيلع ض امتو ةىلع مدنا هانعم ف رح(الهفرع نب|لاقف)
 ملي نأالا)هولثةاف هاوق لها ئس (اننلا لست لز او هيلعش ا ىلاض (ا3 2 ن اللا ذر مدس 6 ههنا ىر تكا دعب ةدايزمربغوبدبح | (مساقلانب ان ء)ني.ثامو نيتسو ىدحأ ةنس فو:ثد غلا يقل مامالا اغلا هاربا نب (ىسع
 هريغوأ ايمذ(رفاكلا تب ىذلا (انيدناكا 5 و «هلعدّننا ىلص هئلاسر موع رك-افترعلادارا(مكيلا لسرأاما) باتكلا
 هيلا تقل ل ءارقلا لزنيملوأ) هل بيذكت وهود_>أ ىلا (ل_سربلوأىنيسدا) اًذههيسلري_بقت (لاقثهتسنا لوانئاهار نا مهمه اماو) ةءاربدر و_بقروك 3ةموهائاوبراسملاذا هيلا برضي رفقكلا نم (هل-ثهىلع ىلاعتهللا ىذكرر عنب رم يملك هلوقهقفقاو و م- مدل ىذا سال قوهرا مول نع 6 نع جونز ئورالتوإ || 2100 داك نم ( اقر ور مالتسلاو اصلا بلع [ئىيسوا يرض ع

 لاق ىىذ ىف)ىرصملاهيقغل |( مساعل انبانع) نيعم نيا( ىسع ىورو ) هل قب رعأو لسأ هنأ هية سل( هومتلمقالهقرع نب |لاقف سو

 اذهوو) عد ونتلا هج و ىلع( ىسعوأ ىمومانيسنائاو)برعلا يأ (مكيلا لسرا انا ) لثارسأ ب رشع م( انيلا لسرب مل ادهم نأ
 (ىنب سدالاقف) ىذ(هسنااماو)هب زحلااولبقاذا( هلم ىلع مهرفأهنانال) برخلاوأ لّدقلا نمىأ هيلع ىورب و( مويلعئذال

 لرنيلرأ)دحأ ىلا (لريلوأ) قلظمىأ



 ىدوهلااذكو (ىلارع هئلالافاذا مساقلا نبا لاو) لبنا ىأ(ل 7 .فاذهوذوأ)ه ارا (هلوقثو* )نآ رقلا ىأ(وهامئاو نآر قديلع

 ندىف ن-_ءعطوهاسمالك- كل .ةىأ( حم معلا نماز هود وريها ن ا كيد نمريخ انكي دا
 بدالا اذهىفلالسر هل* ممم .اود وأ ةلاسرلا ىعن( هللا م كطعل كلذك لاك :هزنالوسراد# نآدهش أل وش ندر فسر )ءالجللا

 هلع (نااما اوزم اعلا نياىأ(لاف) :مهتالوهتلاسر ردا ولة هيفسنلا اول )ل وطلا نجسلاو) عدارلا( (م-جوملا
 ل,ملو)اريثك ىأ(ةرعربغ كلام لاق نآآلا لقب زاحولا "نول © رص (فرعبأمدش سو هي ءلعىلا تقال م ىلا مش ًَن م

 (اعئاطرإسأناىدنع)ملبنأالاكلاملوقىأ(هلوةل#ومساقلانيالات) .1:٠ مال.الاهرلع ضرعب ىأ (يباتئس
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 نيالاقو) لثقتالاو لأ
 تالاوث_س ىف نو:>_س
 ىف لاس نب ناهس

 نذؤماللوةيىدوهلا
 ةلاس ءرلابىأ (ده_كناذا

 ةيوقعلا بقاعي تيذك)

 ندستلا ص ةعج وما

 زأ| فلاح هناهيقو(ليوطلا
 ىذاانا نمق._تاسأ

 ةلاس رلاوأ ةومنلا ول

 مو نم (اذهووأ ) هغرت_2وهد-:ءنم هم( هلوقت يثزنأر ةلاىأ(وهااو )وو (نآر ةهملع

 ىلص هلوسر وهللاسذك نوءأملا اذهنال(ل* هد يا ركن الا

 ىعأ ربها نيدم ك_:,داعاو ماك: خد نمره أت مل ,دىفارصنلالاقاذاو مساقلانيالاقو) مو هيلعمللا

 نذوثلاعمسوأ ع-مقلا) ءاك ||( نماذهو وأ) هلل ةعالوجأ عبي ءاسءاهناهنعلوهللا هلق كلذ

 هل-عح نافذ هنأذي عدلان هاك معازوتسا (هللأم كيطعب كلذك لاقذد :هللالوسراد#نادهشألوةء

 مساقلان ادن عممشن امو مالك !!(اذهىف) مكلش آس انمهنا نعي سو هيلعىلاعتهّللا ىلص اذ :لالوسر

 هندم(لاو طاان>سا او) ع ء-ولاةذس ىو (عدجوملا) برضا ابسيداتلاىأ(بدالا) هل او ىدششا

 د0! نوفي اعىل اع” هللا ىلص ىذ :لا) ىذ( مت ااا اولاق) مشلا ىناحن رمد سدا هنالهلاثمالو هلارح هلا

 هري_غهيق ه_:عل# مو .ةدادلا يل( تشل لن إس نأالا ل 2 : هناف )< رمش(

 كلامىأ( هلوقل-#و مسالا نب ءالاق) اذلول“ هدب ان ناهنالو_ه>ث ةهقلطأ لب( ب 6 0 ١ ل ؛لو)

 ىلعءانبازهوةناو ورلاءذهريغ ىف مدقتا ل فلاعوهو هلدار كاريغ نم ( اع ءاط 00 (1-1نأ ىدن ء) لاةيناالامهللا لاق

 هارك !عصيلوةقوىمذلانودهءلعىنرحلاءاركا عصب ىفاشلا دعو مالسالا ىلعههاركاحصدال هنا || ذا يرصنال ولن اذه
 بنك قل صةمهياعمااكلاو ارك .ةرهعلا ضن لوهيلعملاعت هللا ىلص همم شن هنالاثه ىمذلا نذولا 06 باطلا

 وهفىف ف ن_-ةخ-:ىفو(ىدوويلا قل اسنبناميلستالاوتس)باو >(ىقنون حسنا لاقو ) هققلا

 اراك: ا(تبذك )هللالوسراد# نأد هش أهناذاف لاتىأ (دهثتاذا نذونماللوقي ( هلوةهريخأ ديم

 قوله رفك ا هنال لة ةيالو(ليوطلا ندسلاو )د ددلاب رضا (ةدب مولا هب وقعلا ب قأعب ؛]هلاسرال

 مدن كلامز رك ل اور نم ) ىلاملا هلا سرلا بح امص ديز ىلأ نيالب انك مءا(رداونلا

 ةداه_كااند مئاماو
 ىناتكول مالا كرا
 ايبرحري صر ديحوتلا
 6 (هقنغتب رضاو رفك هيىذلاهجولاريغب ىراصنلاودوديلا نم) مالو :الصلا مهيلع (هايدنالا 0 ىقو)ل-بزنأالا لاقيف
 ليةنافنونحس نيد لات هل ,قامس < مالسالاو ةلوقمةب وت همالسا نالل ةةيالف(مل_سنأألا) ا 000
 هتداعوهداقتعا ىأ( هني دنموأ) ملوي عملا ىلص هلهبسس: ب ىأ( ى هلاسسىف)ىذلاىأ (هنلثنل 0 0

 00 وجف(ل .ق)هن رك امئاذهو لسو هيلع هللا لص هم ”ةءدراكتاب ( هب لك ”وهبسإ) م : ا م

 مهطعنلىأ (الوزهن مدهع ص قنوع ذا :دىفاوزعطبالنااّممطو رش هب زحلا موهياعتيرمضاذا (كلذ 4 وار 9 ا

 ناوءاناتقانمادحاولةناذافانلاومأذخأ) ىلعد وعلا مهطع:مل(و)انمدحأ لق ىأ (اناةةىلع) دهعلا 17 0 1

 (انيهن بسلهراهظا )هده ضقنب(كلذكف)انلاومأدخأوانلتةلالحتاىأ(هلالحتساهنيدن ءناك|| احلا لوقعفدنا

 لص نءوبلاعت هللا لاقىلوأنماامعد ةسالا نمد >[ سدا ين قد حبو ىب هدرغمن منا قتال ىلوأ ناك را

 لقلة نافذ نوئدس نيد لاو مسد نأالا)ل وها ةغم صد (هقنعتب مدنين م وكم هامورخ ”الاموماابو هللابانمآ لوق وهب نمسانلا

 ملانال) هبا و+ىقىأ (ليق)ةسيلاحةلج(هس لاكتو همسه د نمو سو هيلعىلا»: أ ىلص ىلا تسىف) ىىذلا ل هبت رماىأ (هماسق

 عمد زملالذ وكلذ نعفك-!|ىلعلب ؛(انذلا ومأذخأو اذ دام ىلعالو)» راهظاىلعئأ(كلذىلع)نامالاو ةمذلا ىأ(دهعلا م عطعت

 مدعىأ (هلالحة اهني د نم ناك ناو)هنمهانذخأ انمالمذخ وأ (هانأ“ .ة)هحس ىفاكانهىأ(ادحا وز ىذ(لةقاذاف) كلانهةل أملا

 هلماد تعم ناك نا وول هل بح ومس .وهيلع يلا هبا ىلص (انيدنب بسلو راهظا كإذك د )الالج



 و١0 2 يلثكلالهأنمولو ىأ (ب را لهاانل لذب وك نونحس نبا لاقإ
 0 اا ساسوساسالاب

 ةناكن نءهيفاسإ مهرقك اورهظد ءالالاو نيدلا ىفاو:عطدالن امسييلع انطرم *اناف ل -و هيلع هللا ىل ص

 ابالي .واك) ك2 1ىاذ_هلاح (نون>تلاق) لطابلامهداةثعانمكلذ ناك ناو مالسالا لأ
 ىأ(هب بس ىلع مهرارقا) طر ( ىلعدي زمتا)انلمهتبر اع هعانت هاد_ءدان وطغعأىأ ب رح الهأ

 مهر رغوة ا ذخاىأ(كلذانلز :1)2-وهيلعىلاعت هللا ىل_دهبس نمهعت ءالوم هرعت :ناىلع

 مهرقنالانك-] هنولح ساونأك نه وندلا ةأو نيمل !!نمدحأ اذهب لة ىأ(لث 0

 5 والهنا ك ىأ(كلذك )هل_ةمراهطظا ىلعد_هعلامهطعن لانا ع طوباماذ_هو هراهظا ىلع

 هلثةىأ (همدانل ل<و)ةمذلا لهأ نم ىأ (مهمم سن مده عضقتني ١ يسلط رالقا] رك

 نء(هيبسنممال_سالا) ظود - ونوضيىأ(نص<| اكو) مدلاحاممأم 5 رحراصهدهعضاقننالهنال

 انص- نص اىمسو رتل ع ل درع :فركف (ةمزلا هن كالا ذك لعلام نيملسملا

 اماوهنم هرغكو هنيدل فلام هنالسلاب مدعد مال_ءالا نق ىحال رمأةمدقملاهذهىقوهمقن !هتئتايصأ

 قرغلا عم سا.لافداقتنعالىذ اوموهفاهد_ععوةمذلاد- ةعءسسلاهراهظاه قلاخ ناو رذاك- !|ىمذلا

 مم ريغ ى وأ هنوك وهيقامهرق قول يثمثلا قد رطىلءةياد> ةمدقمو اخ ةارمأهن' اكفر هال رمغ ىلا

 نعءوهسقن ع نءنونحس نارك ذام) ىلاعتهللاهجر فل ولا ضايع (لفلاوبأ ىذاقلالاف)

 ىذلا( مسالا نالوا مااخ زهيد ودا تاو رفك امم رك ذام ل ثغلةقيهنأ نمنونحت (هيبأ
 ا لثقلا ريغ ةقيقخد وةعب هيف ىذأ ىأ (هيق مهب وةعفف اهم 5 هنعمل ةنمدقت

 (لماتت) دحلاممعْىرذوةب زملا مويلعانب رض ني> هرانملعو اندنعهنمه رقك تدن ىأ (او رقك)

 مهرقك ىلعمهانر رقأامااناه-مد ون ن ك؟اهيثهرك ذى نيفن_دلاةداعىلعهب رمأىذلا لماتلا هح و

 ةقلاغاو نيلسرملادي_ساست دنةناها مهتهجاوك نيم اا كو نءدلا ىف ندطهيفامر اهظا مدع ط رشد

 ل 9 | م :الا نمادحأ تنم نا لوي هنعىلاعت هللادجر فنصملا4لةناميف مساقلا نبا ناامهندب

 ا وقعلا همزلأ ناميلسر او-ق نو. 210700 و مسا نأالا

 6 واابسدوت هناري_لا نية كني دلاقن فل اقهنا م ءاقتلا نب !لوقىفامهندب ةفلاخلا ل -قو هنرقك

 وهوسقاعب هنانذؤإل ىدوويلاسي ذك: ىقلاقهنب او :دسو ةيوقعلا فيفتي وطلانحسلاو

 ريمضلا لبق قو هنباو نون حس هلاوامىأ(هنالد وزد سنأو لد وطلان>لاوةعح ومان وقعلاب

 ىأ (نييئدملا نءىو رامفال-) ح | ارشااهيلعىذلاو هو لوالاباو_صلاو مساقلا نبا لوقا عجار

 ل.ةوهمدعو ل2 ةىقاوقلت+ اا روك " ذل (كلذ ىف)هبهذعف رعأمه وةنيدملا ل هأن ملام راحصا

 ةيقامنالةز.دملا ل هأ ل معبهجاح>|نمكلام هلاقاموهو |ةلطماهلهأو ةنيدملاءاماع نيندملابدارملا
 0 5 ىف مزح نبالو لو_صالا لهالم لاك هلٌّدكمللاوذ_هقو نيدلار جلا طبهمو مالسالا

 نيمساقتلا ركب ىلأن بدأ نبا ا ماقملا|ذ_ههع_بنالمالك ماك>الا ١

 3 2 يك ك4 ؛دملا ىءاقهيَقْملا ىفدملا ىرهإلا فوءنبن + رلاد_مغْنيسع_صهنبةرارز نيران

 (تد ا تعلو (لاف) تاكل !|هيلعهمت مكب اوصلاوهو ىسف هلوقلدب كام ةحْل قو

 2-2 ىلع ىمتع) لضفوراتخاىأ (ىط_صاىذلاو لاتىفارصنب) لوهجاءانبو ةزمهأ مضد

 هيقسانلامالك فاتخاىأ (هيفىلع) لوهختاءانب (فلتخاف) مالسلاو :الصلا امبيلع
 برضلاةد-كد (هلاةةىت_حهلابرضف) همك>و» مأقرهظ مب رط- طاوهيت ىنأرفلتخاوأ

2 

 هعدعسسو هرح ىأ (رح نم ترمأو ) تامو هيرض لعب ( ةليلو اموب شاعوأ ) هدد ند

 تا كسار تا كك

 لو-ةىف كلذانلزح)
 ءاملعلا نم ( لاق

 د هعضةةنيكلذك )

 انللد و مهم بسم

 تاع 0 رهاظلا( همد

 ةابسش ملعب دهعلاه نع

 صش هلوقعصا ى>

 مالسالا ند / كو 9

 كلذك ل_هعلا ن 4 كم

 آذ_هو (ةمذلا هذصدتال

 ملاذلو قراقلاعم ساق
 مالا روه+هبلل-هب

 هلوقيىحدلاب رغأو

 لاق) اذ هىلوأ لب
 (ل_ضفلا ونأ ىمداقلا

 0 رك ذام) فهما ىأ

 (هسعت :نع نوب :حسنبأ

 (هسيبأ نعو) الوأىأ
 لول فلام ) ايفان

 (فقفخاميك مسالا نيا
 ف ةحستن قو

 هءامديف مهب وةع)

 كل رهظيل(لماةةاورقك

 نتهجولاد_>[ حيج رت
 ئأ (هناىلع لدب وز
 هنع توذحش نيا هلاقام

 فال-) هيأت نعو

 (ني-يندلانءىو رام
 فل كلام ناحصأ ند

 اسما 11( ىدغ كلذ
 ه>_سى اك هنأودص

 ابعصملا وأ) دحام

 مه( ألاف ىرهزلا
 مك“ هللا ءاتو هزه

 ىذلاو "لاق ىنارصنب)
 ءرمأ ىف ىأ(هين) ىدن :ةىأ(ىلع)ىأ رلاىأ (فاتخاف د ىلع ىسءقطصا

 ب رج نهد تمأو هلل وام ونهب مص لعد د( شاع وأهل يب>)اغيح واب رض ىأ(هلي مغف)



 ىألب ,ذلاهبؤنوك ىذلال او هو ريكي و ىفاثلا مذيدقو ةدحوألاو ملامتغب 6 رمىلعح رطف) هنومذهد (هلجرت)

 قو ماارمسك ن هخسنلا صعد قاماماو هي ىأب نيدج رم لأ

 ىذتةموهواني مهل :ىلع 4“ دن لل_ض ا .اهتلامإلاو ةوءلانامهئافطصايدرارقا ىلع لهتثم هلوقذا

 ثحلجم .ل-:ةىفو (بالاكلا هتاك اف)ةل ”الاىفالا فورعم ريغفءابلا دق
 داهن رقك امس هنا لب هند

 17 زل لع والت ايتنالا ض در صوص لد ءهضقنأمأو ضءب ىلعمهضعب انا طق لسرلا كا ”ىلاعت هلوقل يطق لمضف» لالصأ

 ىدومىل_عىفو ريال باو رىفو ءايدنالا نيباولضف:اللاقمالسلاو هالصلا هيلع هنا ّتد دقو اميسالةرو رضلاءنيدلان «لغام

 ايدو ميناهدورو بدسنا عم

 ةدلبلا ءانقب لحم ىأ (ةلبزعىلع) لوهشملاءاندب (حرطو) هيقتام ىذلا هلكهنم (هل-جرب)
 ىلخ ىسع لاق ىفارضأ

 اذهو (لدقي لاقناد#

 حرص رقك هنأل ارهاط

 هنوك نع جر لب

 ليايبرحريديو ايباتك
 اذهلئم د>أ لوشبألو

 نايدالا عييجفلوقلا
 م-متلاسن هلوىلاعت لاق
 تاركسلا 1
 هللا نأو_ةيل. ضرالاو
 ئد لك قلاخ هلق

 نير لاو نيلوالا عجب
 قلك ذاوىلاعت هاوقاماو
 ريطلا ةئيهك نيطلا نم
 فقوتم ىزا#م قاخف

 ءامو بارت دو_> و ىلع
 قول_ث نمرب وصتو
 لكعناص هللاناو رخآ

 ىف 5 هتعن-صو ْئش
 اعلان بالاقو) ثد ردد

 ىفارصن نع الامان لاس

 ةرهاقلا ىأ (رصع
 ةغيبصد (هيلع دهش

 1 كاما لكتو) مل_بمهمطاقد# ىلعو هومىطصاىذلاولاق 1

 روك ذملاناكلل مسا ثاثمدوأب ول-هقاك مه 2 الملا ستعبلب ضوتار وذاةلاو لب زلاهيفج رطب

 مدقتا-1 فلا ختوهفدب رغك اسءاذهو فرحارثاس لك انك هناك [ىتحنفدي ل هنال(بالكلاهتاكاف)
 هند قمدل_ثنو هداهتحا هم !١ىدأا هلك اذه" 6 5 مالا ةردكس ا نهلة ندهن :ذمدعو

 هتيهولاءامدا فدءاقلا هعْزل(اد# قلخ ى منع لاق ىفارصن ن ء) هرك ةقداسلا (بعصملاوبأ ل ثسو)

 لض؛ 3 ٠ايام هلع يتيعمل ومش عش ذكلاهقزلستال( لق *) هنا ل اسلام حم (لاقف)

 0 مساقلا نب ء1لافو) ه هن رقك امم ساوةهصيقتل ”هدصقو ملسو هيل عىلاعت هللا ىل_صانيد نم

 هللاىل_طدريقك كل ذيدارأ (د# نيك لاقدنا 2 كك رصن نءاكلامانلاس) راك كلام

 هميم لهو حيصقأ اريغىف عافت دقوةروس كمنءكسما م.موهيلعةفأر وأن: اله ءاهاو ملسو هيلعىلاعت

 ىققحش هناوةنحلا ل_ديسهنالوق» ىأ(ةن 21 ىف هنامكربخ) فد م لاق مالك هيفهدئاز وأ ةيلصأ

 لق ”ا”بالكلا تناك ذا)اندلا فهن معن ىلعردقيالهنا نءهرانك و ه(هسقن عفش ملهلام)افوخددل

 لطايلاه عز هنممفلص>ىأ هللا هل: امد سافل اهداتةعا ىلع ءانياذه ( سانلا هنمحارتسا هول قول هيقأس
 هلوقو مهم_فلامقب ةرفك- ]|بعتاهنأو م- ها ةينيمل_بملااوبعتا نيذلا ءاد_عأ ةرثكب م ١[هنا

 يبذاجتلا عردبلا ل_هأ هي قل ١ وملهداموهل_ةاعه-ةلعتز و و ى_عمهد_هباعقاعتم هولل_-ةول

 نالاكلاهلك ان ىدهت ٌةيج مرتو (هةنءب رضتناىرأ كلام لأق)حن اوسااىقهي اعمالكلا انعبشأ دقو

 10121 نما رتىأ (اهيفرك النت 0-6 راقىأ(تدك ك2 ةاو) كلم (لاف) هلاواك هلءاز 3

 الوىلز ودالىأ(ىنعسالهنا) يانا( عسل للا هذهىف

 00 ل :لك-لا مدعو هل لاهذهنءتوكسلا (تمصلا) لح
 ىلا راهظان 24 لعامحج وال ةرخد الو كا تت نم ىلع قيم_ضت ةعسء 5 ناكك ثمصلا

 دا دارأدشاهجركلامناكأفاوةينكمو ةيلييكهي فئالي 2 هفداو رب ه-ماعلدو هيد. ثان ءتكسف

 دج ددهملا لص: نان عدا جوهللا همصع نمق>ىفدحأ ىلج وربالبذك هنالاز_هنءتوكسلا 6

 ل ابقلا ىلعه-تقت ضر-ءني-> ملسو 44 لعىلاعت هللا ىل_ص هل عقو اس يمل هنأ اكوهىذون' نم

 هللأ ىلسص هلو ةواساوأ رعسلا ل_دذأك للابد .ءدالوأ نمكالذناكو هم هيقاس اومدآىتحهوج رف

 بامك مد( طوسملاىق) هل“ 4ك. 2 رحم لع ' ( هاذ 7 نبال اضرار اسوم د> ارو هيل ىلاسعت

 نان ايب(ئراصتلاودوربلانم) اك رص هس لسوهبلع لاعتدتاىلص (ىنلا تثنم) مدقتاك 0
 3 مب مه كدت -- 82 ع 1 2

 |0000 2و تام ذأ نال اعل ل ئآ (ماقالا) ئنأو دفعا أ (كراف) قاس لانو
 نم نآالاوهنةخس قون ”الاوأ (ةنحلا فهنا مكر بخت دم ) هميم عت دقو

 لاوهنمسانلاحا رتسأ) سانلا أ(“ ولة ةول)هيلعءارتذلا ذهو (هيقاس لك انبالكلا تناك اذاهسقن عفن هلاخ)ع ازهتسا هلاهةنحتا ىف ّق

 همس قىأ ١) م لاا :أالنا) د .راقىأ(تدك دقاو) كلا هكا( كوز بالكل تايج ل ءئرغ :رغاو (هقنعب رضن نا ى رك لام

 قوتوكس 0 عقلا ىلزو<الىأ (ئعس الهناتنأ .ادمح) 1 5 مهمل مل قار 2غ :|بلكلااذهن ع ءاعلا ني

 هللا ىل_ص يذل امثن م)ةطوسملا فة+سن قو (طوسل از ١ )َ امك نبا لدزوننيالىأتمصلاو نغيالة خا



 ئأةثاثملاديد_كو محلا مد (هثشج فرح مئهلّدق) مامالا ىأ (ءاشناو) ادب | ىأ (رانااب) قب رخالاوأ قارحالا نم( هقرح نأ
 ةسايسلا بابن مايح ب رحتلا ل_هلواوغلابو مهر ركتواوطقاس ىأ (هبسىفاو::ا © ةاارحرا:لابهقرحأ ءاشزاو) هتقيج
 ى الاو ىذمرت-!اودوادونأهأو َر ىلاعتهللاباذعباويذعتالدبأو رىقو رانلاف شارغلا تقابل ثمهللاالار اناا, بد ءبالدر ودعفالاو

 نباكأ( ركذو رصم نمكلامىلا) لوهخاةغي_ص(بتكددقلو) ةنانك نبا لاقاعوذرع سا ءعنبأ نعهححصو هكر د -تمىق

 8 مسالا نبا (لاق) رصعىفارصنلا ىف(ةمدقتملا مسالا نبا ةلعسم)ةنانك

 در وال عرشلاءاماع هز ملاماذ_هوىوهوابيقهيقاي ىأ(راتلابهقرحنأ) ماكحالا ذيهنت هل نم

 مث) هقنع 3 رض ( هل-3) مامالا ىأ (ءاثنا او)لاواذلواهقل اخوأهلداالا رانلاببد_هنالمنا ثيدحلاىف

 (ءاشناو) هتومد_هبهمامتي هنديف رحأ ىأ ( هتثجإ)ءاماا فذح قرح ةخ_فىفوددد_كثنلاب (تقرح

 نمقارحازاوجقكلامسهذءاذهوايدرانلابهقرحأ 1ث ناو ةخ_فىفو (ءايحأر|نلابهقرحأ) مامالا
 قرح نمث.دلاداصقالازو<ال هنا يناشلا تهد مودل هوهودانا.ءاملعلا نمدريغو لمقل |قدتسا
 ىقمال_بااهيلع هلوقب وهل ءذههج و هللا مرك ايلعناب هلاقا1 كلام لدٌ_ساوها:ةرغقرغنموهانةرح

 ل-ةءاو.قاعف ىلاعت هلوقلةلملاتخسناك خ وسنمهنالوقي هرهغوهوةرحافهوعدج ونادنرا نم ىح

 انلعهنماو رثك ًامهئادا رملاوهيفاوءةوىأ (هبسىفاوتفاهتاذا) <-هينح ىلأس هدم وهز هن ميقوعأم

 ىلاةراشاه يفوح عقلا رشلاىفالا لمعت هالوهو رك ذا ريعتسا مث ايثفايش طوقسلا تفاهتلا لصأو
 ءاندب(بتكد_هل) وةنانكن الات( و) علاب وهف مهمنااذااذك ىف تفاهم لاقي مهعدرةدشاةل ثم هنا

 ىتلااغ: 1 (ةمدقتملا مسالا نباةلْث_بم) ةنانك نب |( رك ذو) هنوف _س (رصمن مكلامىلا) لوها
 تد”كف كلام فرماف) مسالا نبا(لاق) رماك حلا د_ نيكل ااقهن اهياعده ث ىف ر صن ىفا مع لس
 ىف !والاو صوص ل55 نءةرامعسأرلا ىمرك ىذعلا ب رض( هةنءبرضت )نا( ول_ةةيناب هيلا
 (هلتاق مث ) لئا لل هل سرال كلام هلاقام( تدمك-ذ) هلوق ليل دب سنك [نأ كلام فرمان لوي ناريم عما
 هنا) كلم( لاقفرانلاب) هلةةدعب( قرح مث)هئلقامدعب( بتك اوإ همءنك ىه(هللادبابأاب) كلام ىأ
 ىئأ(هن) قحأ ىنهعل._ضقت ل_هفكأ( هال وأ اموإ) اهمقهدول نا اونعرانلابهقا رحاىأ(كلذي ىقيقحل

 باوحماستك [نأ(كلامىفرءاف)
 لقي ناب ثدنكف)
 ريسفت (هةنعب رضاو

 هنادسقق لقال

 طق, الواي حباصرال

 نمكلذري هواي رااب را
 هلوسقل لتقلاعاونأ
 مال_بلاو ةالصل هلع

 ةلدعلااونسحاو متاتقاذا
 هنمعونلا ىأر يدكللاب

 ىف ىأ (تثك:)
 مث)هتباتك نمت غرف
 انأاب) كلا ىأ (تلق
 مث تثك اوهللادسع
 هنالاةةرانلابقر-<
 هالوأام وكلذب قة

 ناهةحأامىأ 6

 هقذعن رض دعب قر
 (ىدي هئشكف)

 هب عقد ىدديسارتخا
 زاحنانم مهو أم

 ىديعبتيأر مفوقك
 وو ذابت عمو
 ىلاعت هلوقه-_:موكلذ
 مالا ريد ان جا

 عدوا ساع
 هآردقو كلام ماد-ةىأ

 (هباعالو هركأ اذ)
 ىأ تاحوتفملاةمجعملالاذلاوءاغلاونونلاب (ةفيدعلا تذقنو) رب رقتلا ن مىوقأ ىودقلا بابىقرب رحتلا نأ ىلاءامياهيفو
 اعىأ (كلذب) رصمىلاامتاسرأوىأل عافلاةغي_صبىرخأ ىو ةروسكملاءاقلاديد_ثنو نونلا مضب ةخ_فنىوتيهذ
 هيبأنعاطوملاهءاورسحاصىئيللا (ىحنبهللادبعىةأو) هلتةدعبىأ (قرحو) ىفارصصنلا (ىل_ةةف) كلامهبرمأ
 نيتفاضالا (اذباحصأف ل سةعاس و) ىطرقلاةبابا رع نب ى < نب د وهو نين د-> وع وماللامضب (ميابل نباو) كلام نع

 انيادص[ف لس ةعاجىف ةحس َّق 5



 ينلعأو اة حسا ىفاك هللىأ( ى دنع وبنو هيب و *رلا ونيت رهط ىنعباتوص كيءفر ىأ(تابثسا هيلا :ارمصت ' له ؛.بأدتالا]

 اهلصأىفىأ(ةٌوبنلا فد« بيذكست و) ف يمت هنا رهاظلاوءابلا ىلهنوذلا صدق, ةخ سن ىفو خالك ضفانت مهند 00
 مكرمنبعيسلاو ههلئانا اولا نيذلار فك دقل هلوقب + مهن ع هزلا رع أ كة فالالوقاا اذكو موهذم ىضتعم هنالدلاسرلا موعىفال

 نيدالو لب م_هتيد ىضخ هةمنماذه سلذا ةيد انك ةيمذاهتوك نع بح رخو ةيب رسحتراصءه.اهناف ةيب وب رلاراك ذالاهاتقب رمأاسعاو

 53 | تاتا لو توق ناش ضرالاوتاومتل نلخ نم: ميتاسنئلولا# هلوقلمهريغ
 قع "هانا كعأ اًعاذهو

 (ا,معلتقل اهردواهمالنالومقلو)هللاناوقيل ضرالاو تاوه لا ى واخ نم

 نعطاذا ىذلانا ن- نود هذملا قمهقافت |( لقتل قووقافتارماطت مدقت( نبل دنالا)م_.بهنكم ةعيتتراعتسا ممن دانه وأ د هلل + 1 ما ةيعبت ةراعمسأ عممى-ءانهىفو
 ليكم مهوق نماهتوص ةعفار تدخرص ىأ(تلهتسا ةين ارصن): ارما( ل >ب) م هاكءالوه ىتءافنامزلا 1 لت انس وعنف

 ةيسنلاءاروةيصوصغاكردضهءارلا مضد(ةيب ورلا مب ؛)ترهظأو تناعأاهتادارملاوخ 0 اذادولوملا قو )ه( مالطا لع

 ردصمنوثلا ىلع ةدحوملا» ءابلا مسد, هوس وأرمم ك اولع كلذ نعهنلا ىلاعت(هللىسعةونب و) ديك 0 ال ازال و ءاهيزةشسل

 قنىل_هفوطعمو هوأ تلاوه ىل_بهتياستب| سدل هنا ىأ ىسدعول اتسم عى اانا دحاو ريغلاق)ءاسنفالا
 تف:ىأ

 ءونبلا مهضعب فرحو اهمدارفت ”الاومد حولا نهيب وبرلا قنيدار اق هلبانباىسعن ا تلاقوةيب وبرلا نم ىأ(نيرخاتملا نم

 ةوشلان ماهعو رذ قن ىدتق هيد ورلا ننال ةقالقهيفلاقو ةدحوملا ىلع نونلا مد“ رةوستلاب هك ةنيكلاتلا

 تاهتسا(و)هرخآىفاذب هلوأو هنمسيجع طمخوهوةيب وب رلا قت مز" ب ةدالولاوةومم ءلانامثةلاسرلاو (بناكلا نباو ىداقلا

 اذا (اهمالسالومب) اًضنأ ىت 5( وةوبنلا) هاوعد( ىف إنو هيلع ىلاعت هللا يصد © بي ذكي )اضبأ ماعلا ىاناودفو

 0 نح راادتع

 مساقلاوبألاقو) دع

 (نمدحاو 0 اًاردو) اذهافوقدعب تملا

 نجرلا دع مساقلاوبأ( بت كلا نياو) هج رثتمدقتو( ىسأتل تمن رخا* 1ا)ةي.كلاملاءاهقو

 ا لل ل وةخ_س:قوتتاكلانءابفرع 0 !املا مامالا دهم ني ىلع نيا
 ميما تف (بالحلا نب

 ماماوهو فل دعب ةد-ومءابو ماللادب دشنو مهلا عاقب (بالعلانيمساقلاوب لاقو) ىرصت ماللاددد_كثنو
 رهتث|ليلج

 ةل_ءاح ميل * 5 هلو ى ردمال اركيىلأ ىذاغتلا بحاصوهونيل وف ةاهم ركذألا وقأةمساقوهتدنكي يعش نا ةئستام

 ىذلا(ه.اتكىةف) ى :زمصبلا نيسسحلا نيج رلادبعوأ هللا دبعو هوةثامئاثو نمعبسو نا ٌةنس فوتو نم هناك ىف)ةئامثلثو

 نم) ملسو هيلع ىلاعت هللا لص( هلومسر ) بس( وأ ىلاعت هللا بس نم )ىلاعت هليادجركلامهقذ ىف هقنص ف 1 زو هلل بس

 لاوقالاد_>أ ىلعوهو لءة:الوةب و «ةنمسلطا الىأ(باتئسيالو ل:5) ممعتو نا ناب( رذاكوأ م ىذىأ ) رئاك وأم

 بشي ىىذلا ىف) مد_ةتاكبادولادبعوهو رصننيابفورعملا (د_ونأ ىضاقلا ىو ) رفاكساا ىف (ىأ باتنسبالو لتق)
 الوهمالسا لقي فهم وتوهو لأ اذا( (همالساسنعل تقلا عفد ىأ (ه ا و روس مث ادهم د ر لدا

 فذقلاد>و)دحمنا هل ءقهحوق و (نونحس نيا لاقو) هلو راشأهيل اوادح ل“ ةيهنع ىرخ أفولتقي 00 ٌُفل اح

 هنعطقساسعاو) همالساب ىذلا نع طقسالدابعلا قوقحن هانز اوةقرسلادحكدودحلا نم(ههجشو 0 داما
 ْ (دابعلل قا فذئلادحاماف) هملك موقعو هللأم 0 اهحمالا ىلعةينمم اهمال (ىلاعت هنئاذو د>همالسأب 0 ةيكالاب 2 لا

 (بجواف) هضرعةنايصب مرتك نم (هريغوأ ىذل كلذ ناك ) أوتي ودلاب طقسإال هنأ لامجاو ثيدحاو
 نياوأ لجو زع هللا

 هنعهطقسل لو فذقلادح) هفدقدعب( سأل جلس وهيلعهتلا لص ىننلا فذقاذا يذلا ىل)نوذحس ةراشا الو م ةلالدال

 ناتكلابت 15 9 ةدكلا دحلاقاذ ده نعلفغ نو مدن[ لدقلا هدحءايرنالا فذق وهمالسا وهمي و ع 0 كلذ ىلعتيا
 موب و

 اور تسل الوق عماذه هيلع خي ىفيكو هسيفةدئافالا لاةامرخ أ ىلا لتقلا هسيفهقلا لعحي رفاكلاو دترملا و
 هلبا بس !١ىذلاف) يلاملاباه راادبع(دجوبأ ىذاقلا ىحو) كالانهطو ع

 انْزلا ى ربصتهنأر وهشملاو (فزقاادح ونو: :دت نبا لاق وةمالساب) همفعو ىأ (هنع لكقلا» ردى)كل امنع (نيشناو رسمت م

 دودحهمالسابهنع طقساسكا او)ةحاشملا ىلعاهئانئيال (همالسا ىمذلا :عدطة_سالداسااق وةح نم )و 9 وسلا وهو (ههشو) /

 كاقهلوسو وهللاىأ (بج واق) ن نم «مرتخادامعلا نم( ,ريغوأ ىنلكلذناك دابعلا ىك.فذقلادحامأو)ةمما ملا ىلع ةينيماهتال(هلل

 ماد ةيئسال وباتك نمف رعب : لهنا هيفو(فذعل ادحمل_س وه-.لعىلاعت هللاىلص فذة اذا ىمذإ اىلع) قست هتف و ى ل



 (لسو هيلع ىلع هللا لد ىف هلا ةمرسةدارزللكةلاوهو لو هيلعىلاعنهللا لص ىلا قى فذقلا دح ل هميلق سياذامر 57 نكلو

 لاق نيدلا هل ءمىف يقيل لعل نيب ني ىلا( هلمامو نم' :ادحيو همالسابل* ةلاطةس ىلهمأري-غىلع) اهوتفو ةم_صعلاب

 لمع هل :ملومالسالاهنملبقولسأ مالسلاو ةالصلاهيلع هلذؤمنمم وهاب همالسا تلق لدي هاذأ نموءاذأ هنالل هل ارهاظاا فاسمللا

 156 ىنا اسد لق نمثاريمىف) ه(لصدف)# مالكا نمكلذ لق هلردصال

 هىنلاك(نيماسلل هثاريخ)هنايب ماك خارصلا لالمتسالا ىنعم لص أ وهم:كيال(هن)انلعمىأ (الوتسمو)
 سلو ل_.ةنالوةب ونه:مساطنالكأ( ا -ةسدالو) المأب ان“: | اوسىأ (لاح لك ىلع ل شقي وز مدقناك

 ةماعلورسىُدق ال نكهتولحف هلوقد 5 ارااامئاوهيلع عاطرالهنالهباق ىف هيفخ نارسلايدارملا

 كلا (بسلاب ا دعس هادو اص اسال عا ع *ىفثارعملا

 ع ىبإ ١ ارسم ىأارستسم امس 9

 مئتتتلاا 2 ا 2222221  ي7171 اتتتتلىلْلؤطهُيما 27 22 _ 727 ل77ل7ملل

 بحاذام) ةيعرشلال ئاىلا قركقلاو رظ_نلاهنمىتاتب نملكلرعأ( رظنأنكلو) ىلاعت هللا

 هل سغو لسو هيلع ىل اعن هللا ىلص
 "راها (هياعةالصلاو

 نمثربالاند_د:عدترملا
 هقفاو رفاكن هالو وم وقو) ةصاخ(ملسوهياهىلل اع هللا لص ىذلا قت>ىف فذةلادح له ادنالا فذق نمىلءئأ(هيلع

 رخآ دترم نمالو هللا (هريغىلع) هريقونو همارت>ا ىأ ( سو هياعىل عت هللا ىل ىننلا ةمرح:داءزل) هريغدحك دلجنا ال( لتقلا
 0 1 تاهمأىىلاعت :لاقك تواهةئدقدودحا نافةيعفاشلا ضعب سهذهسيلاو ءايدنالا نمهريغالهممأن م
 مالسالاة لاح هبسثكاام || :ء (لثقلا طة له.أ) نيفعضِياذعلاا فى ءاض  ةنيسمةشحاشب نكنمتاب نم نينمؤملا
 عضوي نب ىداسلا دقو ه-بهذذهي الو مهيقامللماثااب رمأ (هلماتف) ف ذقلادح(نينامدحي وهمالساب)
 نلت لامس كد ركبوبألاقوقام:الابر شك ملسو هيل عىلاعتهللا ىلص ىذلا فذة يمر لا ماما لآقةيعفاشا| بهذك
 لاحؤ يق طقسالهلفذقلادحو ويلا هنت لص ىلا فذكدحمئالزتقلاهنع طقسال_انول ىسراغلا
 وه ةفينح ىأ دنعفددرلا ثحايم مامالاهيذركذو لسأ اذاني :امدحلاقوهريغو ىفالدم هصلاهفلامنو عاسجالا هيف ىحوةبوتلاب

 كلذ عضوب و ىنلا ةلْرنم في0 نمو قاعتهلباهن تر صا ام لا عتجاماذ_هو نس> هدهد عم ى ءراغلا هلاتقامنا لاقو هل د وط

 لاوو لاملا تند ىف لاحلا ةَميةح ىلع هفوقو مدعل لاقاملاف< اع
 كلذ و-كيمابحأ- م || هل-غو) ءايدنالان نه:ربغو(ملسو ههيلعىلاعت هللا ىلص ىذلا بس لثق نما ريم) 8> ه«(ىفلصف)#«
 نيملسملا ةثرولا' اري ىل_ص(ى وتلا بس تنس( :ل:5 نمثاريمىف)نيدلاةمأن م(ءاملعلا ىاّخا)هريغك (هيلعةالصلاو
 ىأ( ءاملعلا فاتخا) (نيمللا ةعا2#) ى>ءىفهناريمىأ (هناىلا)ةيكلاملانم(نونحسسهذخ) ملسوهيلعىلاغتهللا
 نما ريم ىف) ةيكلام لا مثْناة هج نمىأ ل يلعتةدحوملاءاملا حمو فاعل ارع كي ( لبق نم)» قلاكلاملاتدي ىف عضو
 تهز : ىبنلا بس لق 0 م هك هيشرغك) فو هللا ل
 ىأ (هناىلا ن نوط 0 راضمههث:ةخسن ىفوماذعمو ل ثم نز ونهيشوهدنع ىيدنزلاث اريك هثارعق

 (نيملسملا ةعاج)هثاربم نب(عم ءصأ) ةيكللاملاةءأن م(لاقو) دنع همكحك همكحف هشب وها اوقددنزلا نعم نمرمامل
 تنبىف عضويف 07 وهو ا ءايفخىأ(١ رستم ناك أ)» هريغك (نيمل # لا نم مهتنرول) ى>(هن اريم) مدقت كح رغلا
 رسكد (لبقنم) لاملا ههونشو هبل ىأ(هلارهظمناكناو)انل عهرهظنلنابهلاق ىذلا لاقملا( كلذ لارتتمةخسن ىفو ىتحلا

 2 نا) ةهجنمىأ

 رقع هسا ذك 7 وبألاقو) لقغد__ةفةرفكللو هلاماعدمه وتنذيل.ملا قهلكاذ_هو ماكحما هي :اع علطبالىتحسانلا هيلعىلاعت هللا لص نا
 نارهاظلاو (قبدنزلا بلان مهيلعهبأو اودهشال ىأ(هي اعوداهشال 0 رت تمل: : ( ىساقلا نس 42|
 لاقو) ةقرفتلاا.-ممدب هراكن|نالنيمل ىلا (ه-ةرول)هئاريمىأ (هنا :هبهرارقا نمرهظأامىلع) اعرش(هثاريسمىف كلاف)
 د عدلا رارةالاالوهداهشلا جان الق مسوي اعىلاعت هللا ىلص هبا لو سرل مظعم لم هناي رارقا هيلعهياودهشأل

 ناكنا نمل نم ||| مس: هلف) همكحود_هلا(هيلعسدن)هتدر وهرفكلالءايدنالا ف ذقل ىأ(دح) و هاما (لتغلاو)
 هحسقو ١ تك

 همتشب ىأ(هي)انلعم ىأ (الهتسمدلا رهظمناكنأ و) بسلا (كلدب )ايقخم

 ىساقلا نسحلاوبألاه) هب ونلبةنالىأ(باتتسالو)ارهاموأارسم ناك ءاوس( لاح لك ىلع لدي و)اثيفىأ (نيملسلل هثاريخ)
 ل-ةغلاوهنثرول) هثاريمنأ ىساقلاىأ(ينءنهرارقا نمرهظأ ام ىلعهُ اريمى ىكئاف) كيه د -ثمنان(هيلعدداه كلل رك ءموهو لمقنا

 بلاير قأول) يسباقلا هلاهام ل ثم ىأ(كلذك و ئش *قثاربملا نم) لّدقلا ىأ(سنل )هب وةيهنعأردبال (هيلعست لد



 هفاةال_ص نم( الة 'أسو< ”اريمى)هبسلوتغلااذهىأ(همكحوءةح) لثقلا أ (وهذا ل ةبوارهطأو

 ةدمرمتسأىأ (ىداعوب سااب رق أولو) اوه اوذدك انموةلهاءمهل عةواماذك وانر ونق ةق هنقدوهثم هكو هل مغوأت .مهياعو أمد

 05 كن م4: ؛ودلاىن أو هيلع) رضأو

 الول_فالو) عارتلا ااا ام تأ ذذآأ|1| 111|1 1 0يريييبييبجري 11 سا وج
 نقكيالوهلع ىل_فن

 (ىراو وهيروعرتساو
 لع 1 6١ هسستقم <

 قمهقد نم ) راغك-ا

 خي-كلالوقو) ه ةرفح

 ىساقلا )ن ما

 ىدام-:لار هاا ى)

 نككال) رهاط ىأ ( نيب

 رئاكهنال4_.ةفال_ا

 6 ةوامم 6 بلان ريغ د 2

 نع( علقمالو) هاسبق

 لوقىأ(وهو )هدا
 َُل و-ةلثم) ىساقلا

 ىأ (كلذك و غسمصأ

 ى)خ مصأل اوقل هم

 ىف نوذح_-نبابامك

 ىلع ىدام-يدنزل
 ه-عوج رريغنم( هلوق
 اذا قيدنزلا نا هبفو

 ج رخهرغك ىلع ىدامت
 هنأل اهي دنز هنو كنه

 هل ثو)هب رشم فالخ
 ةيمعلاق ماعلا نيال

 باحصأ ن 63 عاج و

 (بفب> نيا ب تاتكىفكلام

 نق ) كل! | دمعه مهإ 1

 نيالاقهلمم» رغكن زاعأ

 دس رااكح)باسلا

 هن رتال)اءاسوملاذاىأ !

 نمالونيدل لا نمهننرو

 امىأ( خسبصأ هلأقو) فو قوم هكام نع هندرب هلام ور دش ذيح(هقت ةعالومابا صور والو هي ءاادن راىذلا نيدلالهأ

 عماهرهظا ىأ(ةب ,وتلاب ل تسي ىذلا ب دنزلا ثاريم فاتخامناوديز ىلا نبا دوب أ لاقوهدلع تامو أ كلذ ىلغ لق 3( ءاقل نبا هلاك

 ىئاش |١ نعى مل دلا لقنوات هذ قةاوما ذدواقداص ناكولىلاعتهئلادن ءهّمعفت :ناوا رهاظ هم ون( هنمل: ةنالق )ل طايدئاقع رمضن هنأ

 نمانملةدقامهيفو(نيملسلل هن 5 ريمو) عاجالاب(| رذاك ناك كلذ ىل ءلدقف

 رثاس) ىف (وهنأم تأ) ىاو) هثيرول ىطعيف(هئارممؤلا رقك وةدرالادح]و.* .ةملاىأ(همكحو) مدقنك

 1 ىنخال(سسلاب رقأولو) نيمل ارث دك لسههنال(مالسالا ك>)هيلءةالصااو هل غن (هءاكحأ
 6 ولافأو) هلع 0 وال ع رامتسا وما ديس: يدم قرمتسا عا هياط داق م )1 وهي ءاعهزيا

 1 :رمتساىذلا سلا نمر وك ذا (كلذ ىلع ل ةق5) مدسلا نمىأ (هنم) بو: نأ نم عنةماىأ

 نمت نالت هر ولال( نم هلع !ل) ى>ءىلاك (هل ”ارعمو )ادي( ار (ارذ اك ١) هدسش ىلا ره هناا (ناك (

 (ىراونو هتروغرتسا ا ا( و) يمل تاك امان 2ك( نفكي الرباعى هبالولسغبالو)ثرالاعئاوم

 رءاقمىف نذد» القني اصالاراقكلا نم» رغب ىأ( راقك !ابل عقب «اك) بارتلاب4_ةقج ركسا ونةدب ىأ

 اماما داعرمأ لسو هيلع ىلاعتهللا لص هللا لو رنأ ىو راك هنيفك" وهلسغةمعفاكل ازوحونيمل ىلا

 هللا ىلص هنال_صامأ واعا_ج| 4 اء ىللصتالو ىلا عع صرقومتقدب وهنقك وهلسعل نأ باأط» ونأ

 مهئمدحأ ىلع لصتالوهلوقب هدعب كلذ نع ىسهن هنأ عم قفانمهنأ الف لومل#س نبا ىلع فاسو هيلع ىلاعت

 ىأ(ىدامثملا) بلر وظل ناعملاىأ( رهاغا ىف) ىدا اقلا(ن سحلاونأخ كلا لوق ولادبأت ام

 هرال )ةومدش الو (هيفف الان كبال) ر هاطن ىأ( نم هب ميك هن 00 بأ

 ىجرقلان با( عبصأ ل وقل ئموهو) 000 ءع-جار ريغىأ ( علمالو بئاتريغدترمرفاك
 (نو: حسنباباثك ىف) عقوأذ_ه غس.ص أ لوق ل «ىأ(كلذك ومدن ل كار علا
 ىأ(هل ةمو) هب رقك اممدتعرداصلا( هلوةىلع) رم" ل 1 و( ىدامتي زىذلا( ردن :زلاخ) هلاق ىذلا

 لوقوهاذك (و) روه ملا با“ كلا (ةدد لك ىلا مد 1 حس ْبأو عم 0

 ناعأن مي سدب> نب ا كلما دبع ( بانك ىف) ةيكللاملاءاملعنم ىعي (كلامبادك [نمةعا#)

 هن دربال )هنا ق(دنر ما ك>همكح) روك ملا ف(مساقلا نبال او) ركذامىأ(هل-ثم)» زهظأىأ ( هرقك

 (هيلا) مالشالا نع(دت راىذلا دلال هأ نم ه5: هكر واضدأهن رث(ا05) رذاكهنال( نيل سأانمهترو

 هدوعت مهمل ادو عر الو هلهأ ق- ه.ىلعتف ى كلا ئدلل مهقراف هنالةين ارصتلاوةيدوهيلاكرخ 0

 هندرب هكدلمن مح رخهلامنال(هاباصو زوتلالو) نول لا هقحت# اني ةراص هل موف اعرق ٠ الهال

 هنأقو ريغ وفقو وةءهو عسيبك هناف ليدل ارث 2انادك ورك ذالاضيأ(هقتء)ذف دوم «(الو)افوق وقوم ا 0

 بتنك ىف ل_صةمهيلع مالكلافهريذ بهذ ءامأو كلام مامالا بهزمهلك اذ هو رك ذاساهياعر وجم
 م>همكح نأ نهج رقلا نب( خبصأ )مسالا نا قاما ىأملاو) هليصةتلا ذه سيو هلا
 ىأنبد#وبأ) خيشلا (لاقو) تكلا العا لح أ ميلعاموأكاك لحل 9 ءاوسدر وبالدتر 1

 رقكلان طس ىذلا ( قيدنزلا ثاريمىق فانا 03 او) روهملام امالا ك !الاةلاسرلا يحاص(ديز

 ىكقمدقتا محام ىلااهانعم ل صأواه رهظي ىأ(هب ولان لهتسا :ىدلا مدع مالك هيقومالسالا ارهظدو

 هتيونلءقىلا» ريغ سهذو كلام مهذماذهو رّدقلا فو هلبوت نالهحي ون( هنملبةئالك) ركذامع هب
 هداعتعاوه* +3 لنز ىلعره+ ةملا ىأ(ىدامتملاماف) هريغو ٌتارمم ا ىق مال 1

 لطاملا

 يدامتلاامأو) قيخوتلا ىلو هللاو ىدنزلا >ىقد را ثيدحلاناهيفو 5 .مثناهماق نع تةةشال له ثيدحت هند عقدت ولباجن



 ملىأةحوتفملالادلا ديد ثُد ةي(لدعت ل وتام مثال م ىأ(ىلاهن هللا سس ند ة)ديزىلأ نبا ىأ(دوبأ هلاقو ثرودالهنا ىنالخالف
 هنا) هل ثقي مك ملو تا تادعوأىأ ف اقل لعنة .ةوفلابىزا حلا هطيضوةوادعدوج و وأ ةلادعمدعل(لبقتلوأةندب هيلع مقت

 «تلاسرببذك ىألاذلا د. د كب ( هللا لو برن بلك نهد ةسنء> نباب راثك ىف ماعلا نءات نء غسبصأ ىورولاطايمحا ىعب( هيلعىلصت

 2ص ءاريمنام السالا هي فراقي امان :؛دناعأوأ) قاحالاو قابسلا نمقاي اليل ءلد. أك نابالادعب ىأ (ملسوهياغىلاعت هللا ىبص)

 1 ا/ هننروهل ءربالون نمل سمالدت رااثاريمناكلاملو قب لاقو) اء مق ىأ (نيملسملل

 هز آروك ذملاهلناهحردي زىأنياوه(د#وبألاقو)هدنع(ثر وبالهنا) ق(فال الف )لطابلا

 (ةطبه- ملع) م0 ئأةلم_هللالارلاديد_ثاولوهملا» ءائدب ,(لدعت موتام مهىلاعت هللا سسنميق)

 هنا) لمة هنكل!هرارفايهتت ول رثسدت ”وأ لقت لو ةننبهيلعت ميقأو أى أ( لقت موأ)تلدعو تدكز

 هرفكي مك ملهنال نيو ما ماكحأه«يلع ىرجتةمهرباةمىف نئديونو هلس لا هثربو( هي 1 ءىلصت

 (م-و هيلع ىلاءتهللا لص هقلا لوسر»بذك ن ميف بدبحنباباتك ىف رسلقلا فأن ع عبصأىو دو)

 يذك نه-قةخسن ىو م.م جا ل| نال ن ممل سلا نهوهوهيلاجوأامْىئثىرذكلا ىلاهبسنىأ

 هنق قراعد ءام)ةل- واداقتعاىأ(انيد) رهظأىأ ( ناعاوأ) ملسو هيلعىلاعت هللا ىلصهللالوس ر

 نك قراقع ن مديد اح رشلاةخ-_ىقو 1 خفى ىذلاوه.هرفكل(مالسالا

 وهو برطقريغةيب رعلال هأوز والو بيلغتوزوتربغ نم لقعي الامىلعنم مقوأهنالاقفةلصوملا

 نم كلش ,دلايقا م هواحرد-:مىب :ءلافةياورلاهذ_هت هص نا لوقت نالوه.5 ةهعس هل "اكو فيعض لوق

 نيد اسملل) فرصد واكلات دبىف عض ون ىقدرب خو هلامنمثرودامىأ(هثاريمزا) مالسالا قراغي
 لهأن م(هتثروهئرتالو يما -هلل) فرصنء ىف( ديرما ثاريمنا] هلوة ىف هقذاو ىأ (كلاملوةبلافو

 ثدللاوكلام4-:عىور ىذلااهتد_ءوة :: كلهم .ةذحورف نب نرلاد ع ىلأنب(ةعبب ر)مالسالا

 مامالااض» :اهلوقب لاق( وز أمو نم الدو تس: :-س قول هرهشود- ج[هقثو وةثسلاهلج رخأو اههريغو

 ريشك قالخهنعىورث دخلا ةَمثلا نيد تحلادحأىدادغبلا ىلكسلادلاخني هاربا( روث ونأو ىفاشاا)

 نجلا دبعوبأ ىضاقلاو هو( ىلد .ل ىلأ نياو) نيم ثامو نيعب رأةنسرغصف دوو ندا راحأ هلجرخأو

 نمد ءبرأهنعجرخأو ثددحلاو هةعلاىفندلا مالعأ دحأ ىراصنالا ىلم ا ىلأ نينجرلا دمع نيد

 ىة-جرت هلو اموني-هدرأو نام ةن_سىفوت انف 0 ا ونذلاباحأ

 هري_غدل ةيالدوتحلاذاودلق م مناالمداهتجا م هداك[ ذاود ادار !اوةم* انة غباس همساونازنملا

 (دجأن عإ)ةياورلا هيلوقلا ىأ (هيف فل تخاو) دمز عم ض' | رقلا ىف فاش اك هلاثمأىق مطوة ىنءماذهو

 دوعسم نبأ وتلاط ىنأنيىلعلاة)ةهيفةباععأا بهذماما( وزهءلةي ملت وهنلاق ليقف ل: >نبا

 رد عو) ى ركل او ىغشلاو سدس لانا ديعس ل ةملوالارصعلا لأن ممهريغتهذم/و
 رغصمةمدع ءنبا نس ةحتقب ( ماكسهلاو هزرود+«- ثملامامالا ىومالا مكن نا ورم ني( زب زعلا دمع نيا

 ةئامو ةرشع س# 4: - 00 هازلادباعلا مامالا ةفوكسلا هي هذ ىد_:كلا ةيقوقةانةعةدشع

 نمسلو ةفوكلا ىغاو مك-هلاهد-ج نوده هبأ مءاوهم- -اىف هسقفاوب وبو ةح-لا هلجرخأو
 ىعز والاو) ىلا هرك 7 اد_حاوام_هيلعحةه-# رانىف ئراخبلام-هوو ثيد-حاةاور

 هنئرو هنرثإ) نامسعالا (ةفينخوأو) هيوسهار نب (قدساو) دغس نب (ثيللو

 روهشملاةيدملاهيقف (ةعبب ر

 نءىو رىأرلا ةعيبرب
 س:أودب ربت ئانلا

 ةعاجو بدلا نباو
 ثتللاو كلام هكّنعو
 هريغو دجأ مث وةفٌداطو

 لاه ةربا كلر كل اعلام
 هقعلا ةودا_> تثيهذ

 هلناك ةعيب ر تامذ-ه
 هللالوسرد>مىف هقلحأ| ن

 ملسو هءلعىلاعت هللا ىلص

 نبذ#رفعج وبأن اكو
 ده هنباو نمسا نيىلع

 همدقتسا تتاح ناسلح
 ىلا حاملا سايعلا لأ

 لفءاضقلا وتئلرابنال
 تسةن_سقونلء-5 ع

 ىنئاشلاو)ةثامونيثالثو
 ىدادغبلا (روت وأو

 نعىورنيد,تءادحأ
 وأ هنعو 5 ريغو ةةديعنبا

 نباو)ه-جامنياودواد
 ىئاقلاوهو (ليلهأ
 مالعالادحأ ى :راصنالا

 هنعو ىعشلا نعكور
 يمس د_جألاق ةمعش

 ل وبأ لاو امد
 ئأ(فلت 1 وز ىدصلا

 د_جأنءهيف) لوقلا

 لافا نم امهااكو ىرصدلاىأ (نسحل او سدسملا باو هنع ىاعت هللا ىذردوعسهنبا وههجو هللا مرك بلاط ىلأن ىلع لاقو

 ةد>وذريغصت :هايفةحومعم قوقوانثمي وهل ههمنيع مضب ةبدتعنياوهو نينحتقب (مككاوزي زعلادبءنيرعو ى»كلاو)نيعباتلا

 ساه نبك. 5 ردعنب مكه هيبأ مس اوهمساىفاذه عمىغتي و ىلا لاقهتلاس: اها دباعن اك هريغو ةبعش هنعذخأ ةفوك ل |هيقذ ة كي

 نماَذ_هدعفادحا م هركذم دمدعبملا ل ءامالاو اذهى :راخملا لهحدو ولات ثددحماّداو رنمسدل وةئوك !ايايضاق ناكدحلا ىف ناقرتف ريعب و

 هتثروهثربةغيتحوأو)هبوهار نبا ىأ (قدساو)دععئبايأ (ثيللاو يعاز والاو) هماهوأ



 ىلع( يما مالذ) هما ىأ(هذاد" راقهمسك اموهداد# رال.قهذسك اهقشلل ذلق و) هّنعم دقت ليصفت ىلعىأ (نتداسملا ن4

 لوقف الو غبص أ ىأر ىلءوهو) رهان ىأ(ننب نسح هياو+ىفانىف) ىماقلا (نسحلا ىلأل يضفتو) ىداقلا لاق هانملقأم

 نم) ةثروهثراول-هجىأءارلادبد كدب (هثروةرذ قي دنزلا ثاريمىف كلام لوقىلع) نوذحسو غسصأ ىأ (امهفالتخاو نونحس
 فرةءاوأاهركناف)لدعدو همىأ(ةندبإاةيدئز هنوكبئأ (كلذبهيلع) 088 >تةئءاوسىأ(تماق ننماملا

 ةيو-ةلار_هظاوكلذب
 غبصأ) هنئأ(هلاقو
 ري-غو4م-لط-منبد#و

 ىأ(هباكأ نمدحاو

 هنال) كلام باحدأ

 0 ماككككككك1كك11و11ه[1[[[1[1[1[و[1[1[111111111١1 11111 سس

 هثرتؤلي_صقتلا ثاربملا(كلذ) ىف ةقينح ىلأس هذم(لدقو) هنوم ل ءةهنمهةحىلعتل(نيمللا نم

 «ىف)هدادترانمز ف ىأ(داد”رالا ف همسك أمو )هن مهقح قلعت( هدادترا لبق هبسك امو مهتمهتن رو

 ونأ ىد اقلالاق) اهريغوهءادفاحو رثىفل صقمهتلدأ ىلعوهياعمااكل اور ذاك لام هنال( نيمل ملل

 اك( هاوجىفانىف)ةلد_لاهذهىف ىساقلا (نسحلا ىلأل يصقتو) هللا هجر فدصملا ضايع(لضفلا
 رهظام ىلع هثاربمىف مك اف ةداهثللرك-_:موهو ل ةْنا هلوةوهو حضاور هاظ( نيب نسح فن آرع 1 1
 فالخ د): قومك ناعأ افا رسمناكن ا نيملسملل هثاريمناىف( تا 0 1 0 1 0
 ىقشكلامل |وقىلع) _.هنونحسو غبص أى أ(امهفالتخا و) قب دنزلاك نيما ملل هناي( نوذ>سلوق 3 7 1 1 54

 نمد روةثرو» :ر-3) 4 رب رشاد ربهادر هّللإ ناله ئطابأ وأ هلاح .رهاظأ ارظنيل_ه(ىددنزلات ا ريدم 3 9 نية

 |0000 اسر دمت ىرصملا ب رشلا ن( خص هلاتوهنمرد صام (ةبوتلا رهظ واجود 0 و 2 . وأةنيبلاعم(كلذي فرت_ءاوأاهركسنافةنب) هلاقىذلا لاقل( كلذب هيلع تماق)ءاوس(نيململا هلاك ص هلا 0
 مالسلالرهظمهنال) هلوقب هلاقام هليل دوكلاممامالا باك أ نمريثكى أ ( هداحص أن مد>اوريغو) همجرت || ( 8 و
 ىل_ءاوناك نذلاني_ةذانملامك> همكحو) رهاظاارمك-فاغا نو هفا ارتعأ دعب ( ه5: ونوأ هراكناب 3 ْ 1 كريعلا و

 مالسالا نمهيلعهو دهاعام ىلع ممنادا رملاوأ هنمز ف ىأ( مل_سوه_ملعىلاعت هللا ىل_صهّننالو سر دهم 5 1 0
 ةلمأعم نقفانما لماع ناك ملسوهيلعىلا هتهّتلا ىلصهناف مولعملادو يهملا نامْرْلا ىنء؟لوالا ىلع دهعلاف 0 نب هلل دبع
 لقي هناءاد_ءالالوةءالثلمال_سالامدهعبرق نميولقو مهبول ةلاهيلانهريغو مهثاريم ق نيمل لا ( عئاننباىور و)ءريغو
 مه ةعاقش سو هيلعىلاعت هللا ىلص هنالص نال مهضءد ىلع ىلص»ال ناك_ذكلذب هللا هملعأ ىت> هباككأ لاق ىدملا ءاصلا
 ءأ ارحاو ةغيذ>هياعىلصاذامهخمتامن »ىلع ىلصا ه:ءىلاعت هللا ىذد رع ناك مه رمأة قب د رو ىدهظعح قىراخبلا

 هللادبعوهور و هشملاباثكللا (ةيدتعلا فهنغ عفان نيا ىورو) مفاحرهاظلارظن مهياعمالس الا ماكحأ ناكو ةقب نمعم نبا لاو
 هءمحاصوشهو ننعم ني اهقثو وت هظفحىف لوقو ةق وهوموزدغ ىبىل ومثدحما ىندملا غئاصلا عفان نما 0

 ني-ةئامو تسقنس وت نازيملا فهتج رتو نذلا باحصأ هل رخأواريثك هنعىور و همزال» ناكىذلا اذحأهب 0
 هلافردههمدو (همدل عسب لامنالئيمل -اةءاس<ن) فرصب «ىف(متاريمتا)زاولانبا(دجمباتكو) || نءاكد داك دعنا لف

 اضيأهعابتانم(هلاقو)كلامباحصأى أ (هبا>صأن مةعاج)لوقلا اذهب ىأ (هءلاقو ) ءىفو ةمينخ ||| 60-000 20
 ةينحتهانثعش ايعنب ثرالانبنجرلادبعْنب ةريغملاوهواعابت | اهرسكو هميم مضن(ةريغملاو ب هشأ) ند
 نب(كلملادبعو) نب رشعو عبرا ةنسدلوو ةئامونينامو نامةنساعبرالا موب ىفوتةمجعمنيشو ||| © 00
 (هناىلا ةددتعلا ف مساغلا نبات هذو نونحسو) زاوا نب (د#و) نو ثجاملانبايفورعلاوأس تبح [| 2103 0 0
 ال_ةل_:ة) هتبونل_.ةثلو (بانوهيلع هده اعفرتعانا) ىق.دنزلاوأدتر-لاىأ 0 2 0
 بيجع هناليقاا هجوال_ةايثدلاق مكحه-ةبوتل ىهتال_فلةو هرفكبمكحهنال (ثروي || جب مل ) ائيفىأ

 (رسقيل ناو) ةداه-كايضتقملمهدال_ ف يكهنال يقال« حوالو باندسقوثرودالفيك | دادي و (هسدل
 10 1 نرد ملتملا سرور (ىرو) هدفنا ض تح (تائوآ ل تق ىتج) : هيلع دو _عزدو || لاما هنال نيةفانااك
 هقافند رح مدعم دحأ
 لم ئأ (كلذكو) مءاقلانبا (لاق) مالسالا ىل_ءهؤاستب لصالا نال دد_ثموأ ةنبتابئابألو هرارقاال

 نهم (كاللادبع و) عاملا ارسكت و ممملا مضن(6 ريعملا وبهشأ هلاق و)كلامباد أ ىأ ( هبا أنمةعاجاضي ا هءلاقو) هيلف

 هلاقكدترملاالى دِدنْرْلا ىأ(هنا ىلا ةيدّعلا ف مساقلا نيس هذو نونحسو)زاوملا نبا ىأ ( دو ) سدبح نياوأ نو .ثجاسملا نبا ىأ
 قيدنزلاةِب ون نال تلق ٍباندقو ثروبأل فيك تيجعاذهو ىحدلا لاق (ثروبالف لتقف باتوهيلعهيدهتاعفرتعانا) ىحندلا

 مك محن (كلذكو) مسافلانبايأ(لان)ناسجالا لة راقب لالا نال( ثرر تامول ل تقينح رقي نأو) باوهعلاهج و لعلنا



 «مخاف)تاموأ لثق ى>هرهظا و مارفك س1 نملك ١
 11 ملسو هيلعىلاعتهللاىلص ىنلاس سا ىفارع هنلا نءسبناكلاني مساقلاورأ لئسو)

 تحب دو مصدوم سم دسصمس ديم نس سرج يستسعم عع يوصصصم دمع ليس

 امهمناف) تامىت>هرهظنلو نوكي هجو ىاب(ارغك )ىنخأ ىأ(رسأ نملك ) تاموأ ل تق ىتحرقي ل نم
 نيمساقلاوبأل د -و) مهاحر هاا ارظن مالسالا ماك أ مهيلع ىرجتف (مالسالاةثار ونونداوت

 هد هرب له) كلدب( لك ةيكلسو 7 ءاعىلاعت هللا دع ولا واااو هنأيبمدقت بن كلا

 نيدلافنعطهنال(نيملسأل) | ةرصل قت ةاريمىأ ( هنابباجاف َنومل لا مأ) ىرا ص: ا( ه-::دلهأ

 نيد هثر اونال(هنالث اربم اة ه+ ىلع) نوملسملا ذخأام (سدل) وهدنعىف ر# لاك هلامفدهعلل ضةنو

 (مهنيفنم)هلامىأ(هنالزكلو )خيحضصلا ثد دا ىفدرو اك( نيةلملهأ نب ثراونال)ذارذاكو م

 روكامم سلو نيدلا قف نعط هنال سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلهبس (ذهعلاهضقنل) مويلعهّلاهءافأ ىذلا
 للا رالع هرهخاةرأ عب هداربائأ(هراصتخاو) بناكلا نب 'لوقىأ(هلوق ينعماذه) وه

 ب( ثااثلا ب طش ال6 هقفلا سنك ىف لص ههنافرمدت كح و هماكحو هنيعب هظفل

 هتكنالم)ت بن مكح( و)ه- ذعهرثم]ل> و 0 21 ذب( هللا ه-بنم محف) ميقلا|ذ- هنم

 ىنلال 1) بس ) و) مال- بلاوةالصلا م رملع وس رىلعدل ثمل( هتك وز مالسلاو ةالصلا مهيلع(هءايدث و

 كَم عمجفةكل الملااما ني 12 ال م جل ر(هيحصوهجا وزأو ملسوهيلعىلاعت هللا ىل_

 . ةرداقهقيطل ماسجأ نيماكتا | دنع موتةيقحو ماك ف قخو تاققةلاس رلاىهو ةكولالا نمكلام هل داو

 ريغةيناحوررهاوجاوتت أ مهنكلا نو ركنا هلزتعملا لث اوأوةفسالعلاو ةعلم 2 لاك ثابلاكش لا ىلع

 رن اون ااهلثمو ملاعلا ىفافرمصت اها وةدثأو ةكل ؟الماهو حد مثلا ل هأو الوةءاهووتةينامسح

 رونلا نمما أ اهنأ نمنوملك م لاهءامه ءرمسد ىذلا ىتءملابن 4 و ةكت الملا |رمعملا صعد وةقسالفلا

 لاعذالا ىلعر دع” لع اوذاك ة-لفةيطاتنأك نااهنالل صحا ىف مامالا هلاقاك لك_.نلا ىلع ةرداق ع رلاوأ

 اهذهاشن الندم ةعفاثل اح دوح وزو-<نامزلالاو دهاشتنا مز ةفقيثك تناك ناوهنوقلا
 ضع همهودن امكان اروالصأ اهنوركتيالمهفامتادبالةقراقملاةزي مدان رشدلاحاو الار ااولاقو

 لصلاح رشف ىتاكلاهرك ذاكهولاتاعتيجأو ثيد حلاو ن آرقلا صل فااخهنالوةيفسانلا

 ىلع ىو_ةيذلوالا:دارازا>5 26 راك ماوقلا ق.ةروهامو روالاك هلنولالامناينعم هلفيطالانأب

 مئاومواطو را ٌررالنالوأى ريال ف اهشلاو فاش اهنالىردالو فا شلاوأىريالوةقاشلا لاعالا

 قل هغماذه ىلع مالك-لاودح اوسدد> 371 اللاو نا ل-ءقو اهريغلا تي زرىاخ ل هانالوأ

 فور ءوهو بحاصل ع.جهتسا ب>صلاوب راقالا مهول "الا ىلءمالاكلامد_ةندقو ةمك-4 ا ستك
 لالحر فاك ىلاءن هللا باسنا) ىف( فالخال) ىلاعتهللاهح رف اؤملا ضاع ء(لضفلا اونأ ىذاقلالاق)

 نودلاءفالا تاق .-ص نهم :رحتاو ل ١ناةنب رق رعب وكذا عدرانك وهذاع رش ل لل ق>:سمىأ(مدلا

 صه هناق» رهط اذاالا هبل -كهيال هناك رشلاو داولا تابثاكهن رفكي ملا عهيساذادا ارااو تاوذلا

 لةأيكِبا وجال ةجاحالف هنعاذ_هج رخيقوهدنعب دوهامسسلابدار 1انارهاظلاود_هءلل
 (ىف)ىلاعت هللاه_ر(مساةلا نب الاقذ) اهو 3 وهمه ولاد تلك (هتباتتساىف فاةخاو)

 ىكلامنعمساقلا ن اما ودور زاوملا ني(د- ونوع قع 854 5 طوسملا) هامش ىذلاهرامك

 مظعلو ه-تبون ل_قنالىأ (بنث سلو لاق نيمل لا نمولاعت هللا بسن «ىب-< نب قدس باك
 هللا ىلعءارتثأ) هت (نوكيناالا) هلتةىف ددرتمق نو.-ةيدق هنالدنوت' هنم بلطتال همرح

 ه2 2 لو (هر-هلظأو) هعاطأ انيد هذ ىأ (هيئاد) مالسالا ريسغ (نءد ىلا ادن

 ات 7

 ماللاو ةالصأ ا هم ءاعهنمزقنوتذانملا ناك اك(مال_سالاةث ارو نوثراوس

 مهني دلهأهنرد لهل دقو

 ىأ(هناباحافن وملسملا

 ايف ( نيملسأل ( هلام

 مس هلام ىأ (سدل)
 هنال ثراوتلا ةهجىلعأ)
 (نبةلمل هأن يبث ,راوتال

 ثد د_#لا هب درو 1

 هنال) م-ههلام (نكاو)
 دهعلاهضقنل هيف نم

 ىءم)ركذئذلاىأ(اذه

 اسناكلا نباىأ (هلو-:

 ئأ ع رلاب 0 راصتخاو)

 هلوق راصتخاو

 «(ثلاثلا ب ٍبابلا)

 كلا تاس نم >ىق

 هئادن اوهتكئالموىلاعت

 انا صنلالآوهبتكو |

 هجاوزأو لسو هيلعلاعت

 اباسْن افالخال همك و

 ”بذكلاةبسلب(ىلاعتمللا

 كلذو#و هيلازحعلاوأ

 ) ركاك نئملسملا نم)

 اطر[ نتيمذلانم وتل

 (مدلا لالح) رح رفاك
 تكع_لا بجا 5 لل

 6 ائدسا ف فاتخاو)

 لاعف) هب ون لومة ىأ

 ط وسذملاق علل نيا

 ةطو_سملا ةخسنىفو
 نوفحسنب !باتكفو)
 زاوسملانباىأ ( دعو
 نع ماعلا نءاهأو دوز

 ني ىقحساب انك ىفكللام
 ىلاعت هللاسسنم ىحي

 0ةلت نيملتلا نم
 منابودصمىأ (هدادترابمقلا ىلع) ءارتفاهسسىأنوك»ناالاةحسن ىفو (ىرتفا) وهىأ (نوكي :ناالاس كسا

 .دىأ( .روظأو)هيفهناح,سهسزوك نيدروصبالهزاهيفو انيدوذذتاىأ (هناد) ماليسالا يدرب ريغ (نيدحلا)



 ىأ(فرطم ةظو_سملا ف لافو) ىنبد:زلاكر فكلا قخأو وتل ارهظال بيقةساول هنالل فو ىأ (بتةسلهرهظن [ناوباتثسف]

 فر-طملاوةخ_ىنىقوليصقتلا نمرعام( هل_ثم) نو جالا وأ بدب> نباىأ(كلملادبعو) كلام خأ نبا وهومتلا دعني

 دجبمىقدجأسوهو ةسعلا مو.تام( مزاح أ ن باو ةمل سم نيد غو ىمو زذغلا لاقو) ذالك ىل وأ وهو هل مةطو سملا فكلما لبعو
 ماللاوةالصلاهلغىنلا

 ىذ رط ىلعىأ(باتت ا
 باح سالاوأ م ولا

 اذ_هىقر وها هيلعاك
 ىد ويلا كل ذكو)باملا

 لبقاوراتناففارصنلاو
 ناو

 نمابالو اولل-25 اووي

 ىلاءاعاهت (ةيانتسالا

 هلك كلذو) اهبوجو
 اذ_هىأ (و_هو ةدرلاك
 ىذلا )وه ليصقفتلا

 رغب نا مالا كح
 تهذمىأ (بهالملا َنَع

 د-خ وبأ ىتنأ 9 كلام

 ىحاميف دو زلأن با
 ل اوهحلا ةعيدصب (هنع

 الجر نعل. ل-جرىف)
 (لاة فلج وزع هللا نعلو
 تدرأاما) نءاللا ىأ
 لزق ناطمشلا نعلأنا
 (لاقن) قازىأ (ىفاسل
 لّدعي )دي زىأ نباىأ

 للي الو هرفك رهاظ»
 هيذك لامتحال(» رد

 اميقاماو)هرفكرو وطعم
 ( روذعمف هللا نيب وهندب
 عم هنأاكال ااحصتسا

 باوضل'لوقأو هب همّرح

 نا رفا نا
 ءاهقففلتخاو) نايسنلاو طا ىمأ نع عفر مالا وةالصلا هيل هأوقل لتقبل

 ىت>)رهظي لوأرهظ[اقلطمىأ(بسلابل_بملالةةيالو)ةئامونيناموعب رأةنس ل
 0 جس للللللللللللللللللللللللللاااا7االالاللللللال حبب يعاب

 ناللتسو (تسقسن هر وظن )ني دا دنرا (ناو) مالس إلا هعوج روب وتلاب موي ىأ (باتثسنن)
 ىقلاقو) هلهمازاةسالوأ ازا ءارتنا|اذههلعقىمسوادعبذكلا|ءارتفالاو هب وتب ىثونال قندنز
 تدنح نب (كلملادبعو) مدن كلام مامالا تأ نب اوهولعاقلاةيزيبددشم (ف :رطمةط ون دا

 هنايب مدقت (ةملسم نيدو ىمو رخغالاقو) هلي صةدرمام ل ثم ىأس صنلاب(هلثم)ن وشجالاناوأ

 ةنسىوت مزاح فأن ب رانيدنيةملس ني زب زعلا دع وهو ةمجعم ىازوةلمهمءاخ (م زاحىلأ نياو)

 وهيل غلا عت هللا ل_صهللالو_بردج مق دجاسوهو ةئامو نيناٌمو تسوأس +وأ ع-درأ
 ىقاشلاس هذهيلاو لتقالاو بات ناف( باند: ىت>)هب رفك ىذلاهللاسسىأ (بسلاب1ل لا لثقأل)
 ناف) بائس ى>لدقيالامهتمد_داوىلاعد هنلاسساذا(ىفارصنلاو ىدوهيلاكلذكو) هريغو

 مههكحاذهومهلتلبق(هرانتسالانمدبالواولةةاوب و لناو)دءولابنايتالا (ممهلبقا وبات
 ١ ولام يذلاد وهمل |لثقي لذا سو هيلع ىلا عن هللا ىل_صدنم زفالدمالسالاة وش تن ود ذانكالا

 ا تسنممدة:امىأ(كلذ وز ةنةقالاعفدمومثتسا ملفان سءاض رقةلئااوض رقألزنألا ةلولغمهلبادب

 تءدقت(رصن نيا ىذاقلاءاكحىذلا) روك ذملاهمكحىأ (وهو)ةءاتنسالا كح ىف (ةدرلاك هلك )هللا
 فيكولئاطالب لد وط مالك اند جارمألا ضعباو كلام مامالا تهد_هىأ(بهذ-مانع) هج رت

 (ىتذأو ه-بهذم نعملا_عنهللا هجر ف:صملال_ةماهلقني ىتلاهقفلا لئاسم ىف ثحبلا هإغ ل

 نعل ل> رهنع)لوهحلاءانب ( ى>امش) ر وهدملاك لامه ذم ماما (دب زىأنيد# وأ) خسيشلا

 نءلأن اتدرأامنا) هلاقاعارذتءم(لاقف) لجو زع(ىلاعتهللانعاو) ةنعللاب هيلعاعدىأ (الجر
 رهاظد ل _ةقي) اوف ىفىلاعن هللاه_جحردي زىلأن با( لاقف)هتلقاملاطخ ىبس(ىفاسل لزفناظوشلا

 (دوذعمفهتلانيب وهندباميذ)ةرخ" الا ىف هلاح(اماو) رهاظالهتغلاخن (هرذع لقيالو) هلاواع(هزغك
 حيرصلارهاظلاة فلا نالةيعفاشلا ىفأاذوبو هيلع ضارتعاالخهروهظاديقلا|ذهكرتو قدصنا

 0 فةصملالوةد_عب رج> نءاماللك ىقواذ_هءاهقفلاد_:ءةررقم:دعاقىهوة دن رقنودب رعد ا

 ةذورعم سا دئالابقذيدم(ةبطرقءاهقف ىذأو) هلوءقانمهذمةي_ضقو هرذع ل ةدالو ىلاعت هزباهجر

 تمدقن ىذلا (هيقفلا كلا ادع ىخأ ب دمح نينو راه سمىف):دحو مودل مهملاءاطلاو فاقلا مذ

 قزعو قيضد_سف:ىقىأ(ردصلا قيضناكو)ءارمالا نملبءاملعلا نمدعنالنو راههوخأو هجرت

 ءاضب (دو_ثدق)نوراه(ناكو)حاحصلا ىنهب رسفاكهبيصبا#ىاقلاو رجضلاىأ (مربتلاريثك )
 هتقافانمزفىأ (هلالقت_ساقلاقهناامم) هريفكسىضتةرومأىف(تاداه_ثةسيلع)لوهجما
 تيقا)ه-:هئريلاقفهنمئربهنادارملاو عقترااذا ل ةسام_هلوقنمهراصأ(ضرعنم) هماسيقو

 ةخ_ىفو امم غىلاعتهللاىذر ( ردعو ركبابأت اتق) تنك (ول) ارمأىأ (اماهنه ىذرعف

 ى-فاف هاك ) هتيقل ىذلا (اذه ) تيقحةسا ىأ (تبجوت_ساام ) خلا تلق ول دقام

 داربا
 نو راهىأ (ناكوهيقلا كلما دبع ىن آس دبح نينو راهدل مى ) برغملابدلبةدحومفةنكاسءاراوهندبءاطلاو فاقلا مذ( ةبطرق

 اهلعلو (امن)هقحىفهددعتم(تاداهشد هياعدهثدةناكو) ريصلاة لو رجضا اىأ(م ريثلارمثك )ىلاخا ئديسىأ ( ردصلاقيض)
 ىأ(اذ-هبج رسام ارعو ركبانأ تانقولاماذ_ه يذ هرم ىف ثقل )هلي رء(ض 7 نم) مابقى (هلالةةسادن علاق هنا)4 هظعأ

 ىتانهلك )ذيدشلا را(



 ليد( هلو نمط م)ن أو ءةح-قو(هنالهل* 38 اًطمر ىف نيد امو عبسة نست ام (دلاخ نبأ ) نسخ خ سن ىفو( نيس نب ميهاربا
 هناحيس(هنم) ل ظراهظاو ىأ( ملظتو) لدعلا دذوهور وحلا ىلا هتبسن ىأ (ىلاعتهتيب ارب و2) هنومضم ىأة حوت فما ةيناثل ملا

 نيس>ةخسن قو و( نسح نب ميهارباو سدبح نبك 1| د_بعووخأ ى :أو ع رصتلاك )ىلاعت هفصو ىف ىأ (هيف ضب رعتلاو) ىلاعتو

 هكر (لدقلاح رطد ) ىذاقلا(نا لسنبا) ديعسةحس قو(رودصنمو) نيم امو ني_-هنو ناد :ستام(مصاعنبا]

 الا ناميلسْن.د رعسوهو(ىَذ الان االا) لم >ةالها ىندع( هنعإ)هعضوو

 هلكقي ) ن نيت ””امو نم سنو ناس ةنسؤوةيطرقب ةيك ل املاءاهقةءالحان م(دلاخ نب نيس ح نت يهاربا

 هن ”دسن ىأةلمهمعا رو مح( هللرب موكت)هنمضتامىألوعفمملا مساةنزيدي دكت انوه ( هلوق نمض نال
 قيلبالالىلاعتدّباةسسن فئأ (هيقضن رعتلاو) هلعناعهملظهنابلوقلا ىأ(ه ممل امل او) رودلل

 نموه مي رصتلا لب اةءامضد رعتلا ىنعمو لقا ب اا وربقك !١ قهمكحك ىأ )ع مهدتلاك هن

 2 0 ل رعتلا ىلاعت هللا هر ف :دملا لوقو هنامب لكم | ذه سدلو هنأ كلا

 نعول هنو 2 < رحلا ك>همكح سل هققلا تنك ىف اولاوءاهققلا نايهيلع صا رمعزاله> والقههذم

 (مع اعزب نحن فا راور تو نعل هد ىذلا (بدي> نيش ادبعدوخأ ىفأو) ةيعفاشلا

 مدمس ةن_سزاضمرق قو 0 ىط رعلا ل- ملح اهيقفلاوهو هلدب ,ريغصتلاب ني_سح سلا صعد قع صو

 كار 2[ ىرلاحرطلا ىنعمل_صأوهعفدىأ( هنعل ته !حرطب ىذاقلا ناميلس ني ديعسوإ) ريس ةامو

 دويعلا عضو (لي .ةئتلاهيلعىأر ىذاقلانأالا هنعئردهنك لوزن ؟اح ه5 نأ ىلاءاميأ هيريمعتلا د

 ةيسننمرك ذا (هءالكلامتحال) لاكنلا (بدالاىف)ديدثنلاىأ(ةدشلاو سدحلا ىف) لالغالا 1
 لامتحالا اذه وهلبا نءهباك_كااالهيهملاتل ضرملا نم (ىك-ثالا ىلا هفرصو) مظل و رو- ال ىلاعت هللا

 حرش ىف اءر ا زمالسالا خيش لاةوحيجرت ريغ نمةضورلا فنيلوةلا ىووذلار كو ولعل اهنع عقد

 دارآن الات ف لصق ناىد_:ءىذلاورج> نيا لاقر فك الهنا ىربطلا ب ملا هحد رىذلا صو رلا

 هقحىف عاصالاهعم ز عقيل هنادا دأنإ 9 رقكت كلذ ود وأ هلت قب ونذل كلذ ميلعد د ثهساَناَكلَد ل

 ىمتنا ركب قاطا اوأ حا اصالاه يلع م الملا عت هنا وأ رفكر و>هعملعفام زاداقتعا 0

 لصالا قة روك ذما ا ادالا بو> وهلة سم ىلع ى ءمر ك ذامرسلو

 ءاضقيءاضرلالاق هللادجر لي ةعنياناةيعرُدل اباد" الا بامك ىفلاة حا منيا نا لعاو 2 مهونأك

 امئاوصالا لع بجاوب سدل هنا نيدلا د خيشلا لاقو ةحاودلا دملا نماهوكتو ضارعال ا ىف هللا

 د_علا نمى.بس بديت سل ضارءالاو بئاضملان الصاحلا اوهيفلاطأ مالك هيف ةوريصأا بجاولا

 ءاسددن الاس صن اميقه:م* 3 ئدءدقت لو ةوث.داحالاىفد ( وامك هيلعمدبعتدشيهللا نمعءالتبا ى ةهاسءاو

 نم) لود( جول هنم ل هجاذهو هنمتغس بون ذي هيبصت اهماذةتع هنا ىذتقي لك اةلااذه لوقو

 ةدرورقك ) بسلا ىأ(هنا) ل_ةقالاو بان نافديودلاه-فمبلط هنا ىأ(هباّمم_سالابهّللاب اسوؤلاق

 ىريمهاذغو همركل ىلاعن هللا ق> و هدابعن م( ىلاعت هللاريغل ىحا م ىاعت :1 :رداط ةصلاخىأ (ةضحم

 راهطظا) هم هب-ثأ(و) ةدرام-ّممالك دات ع رفكلادصق) بسلا (هيشاف) ةحماسملا ىلع

 0 (مالسالاةغلاخا) ةي ةينارصتلاك (نايد "الا نمرخ ؟ نيد ىلا) مالسالا نب ,دنع(لانالا

 ه-حووةخ-لن قودي كلام اة ء[ضعبن عيل ةث م دقن م(هتبات ٌةسأ رغب لاق ن م)لوق(هجوو)المأ

 ىيضتلاىأ (ليقثتلا هيلعىأ د

 (سدح | ى) لع هك و

 ةدشلاو) ةيفيكوةيك
 هن درضل |ةردك :(بدالا

 (رغك !!همالكلامّحال)

 (هفردو) ل قل بجوملا
 هةرصلامة>اوىأ
 وهو (ىثنلاىلا)
 ند هناك_شل اراهظا

 وهو قولا ىلا لاخلا

 قخالإك ديعب لاما
 ىفةغلابملاهيدارملالعلو
 هلو هص 0 ثنا

 قاياكرخآ ليوان
 ناك: ةرهيطأوه و

 باتئس هناباوصلا
 ىو ولا كح دقواذه

 مو هباوتفأامةضو رلا
 نكلانأ انآر4--:محدرب

 ىذاسقلا ى>دقو هلوق

 اظاولالا نهةلج ضايع

 جيجرت ىضتقي هرغكملا
 هلتقب فأن -هىأر

 ٍباسف لاقنمه+ود)
 ىوزخملاك ( هباتثسالابهللا

 هبسىأ (هنا)وهءربغو
 ةض# :درورقك )ىلا+"

 هللاربغل ى>اهم قلعت ل

 ءدابع نم ىأ(ىلاعت

 1 اوصلاوريهودتر ىجاوموقي ناةمالا لبسك مهقحارموع» ؛« ناس >ئىلا وال ق>ىلوملا قد>وهكيلامودابعذا ثدح هبكو

 نيدىلالاقتنالا) راهظاء.شأوىأ (راهظاوىلاعت هللا س سربغب ,رفكلادصقهشاف) بان نهالاىلاعبت هلوقل بامدس نا نيل لا
 مهديعنامنولوةب « مامصالا ةدص تس لاس و هناهتيمو ب صتخز وج نيد ف رعب الهنا هيذو (مالسالا نيد ةغلاخخا ناد“ الاومرخا

 "اتت لرثهحو 5) )لعأ ىلاعتو ,هناحبسهللاو سو هيلع ىلاعت هللا ىلبص ىذلا بسن فونت 0-0 را الا



 ىأ(لبق) ماكحالا لوبقو(مالسالاراولئادعبإ ىلاعتوهناحبسمالوممسىأ(كلذ هنمر هاذا ةْح سن قو(ال ب | ءلاىأ(هنا)

 قلها يالذا هلدقتعموهوالاه.ىطش لهنا نااخنظو) رقكلايةمهتلا ىفءانعقوأ ىأ» الادب د دم ؛(هانم عاب سا هراهظا ىلءق 0

 هرفك ءافخا ىلع ىدامس دقذا ( هب ون لل. لو ىق» دنرلا مك ) هلئاقل ىأ( هلكحخ).داقتعا نودب ؛هب قطني ناب(دحأ) ب ساا(اذه

 قيقحالا ىفىنددنزلا اضرأو كلذك سل اذهوارهاظ هناماوانطا.هرفك ىةحت نم قر دنْرلا نا هيف نك ل ىقانملاك|ذهوهناميا راهظأو

 فراقي اذهب وانيدلحشتيالنم
 ىعع م-ار_هظاف

 دجودالهناهيفو(دادترالا

 همس هبقزو هك نيد
 هانمل-5 1 هاك

 دق) لهثنملا (اذه:)

 لوومتا هعممصل : (لءأ

 ةخسأؤفو هلاح: نمىكأ

 ةقبر علخهنا) لعدق

 ءارلارم كب (مال-سالا
 فاقف 4:5 اس ةدحود

 هقاعتوهديق ىأة>وتفم
 بام ق(ه-ةنعنم)

 قول ةقالاو بان ناق
 قرافن_هثءد-خا

 ع ردتةعاجا

 هقنع نممالشالا ب ر

 (كسمتلا والا فالخ)
 0 ل اة كو

 هني السل
 ملعب قلاع هكهمسو راد

 هقنعنمهنقير عاخهن هنأ

 اذك ارهاظ هيهك سمت

 هداسقو ىحدلا هركذ

 انه ك-و) وخلل
 ديرم ا مح لمعتنملا

 روه-« ىلع باتي
 ةحسست قو (بهذم

 رخآ نيدىلا نجد نم لقتنا اذا او):دسافهدحاوةديقعىلعهنوبأ قئانملا ءا/ا

 1.١٠10 الع 11116 ءادالااطالالاادفؤتاناسلا» ناداه كفوا

 ىلع ىنيمهبأغ (لبقمالسالاراهظادعب) رفكلل ىذتقملاب سلا (كلذهنمرهظاسمل هنا) هتبانتسا و

 هن قطني لهناسل نااننظو) رفكلا ىفة مت هلراص ىأام باوج (هانمهتا) هنمردص ىذلا بس ىأ م ىلا

 ريغ نمد ماكي انهالهسددعب ىأ (لهاشيال ذا هن هنديةعداسقلهملقي ؛ هيلعموصم هل( لةةعموهوالا

 مالسالاهرهاظ نال (ىيدنزلا < ءاكذ) نيدو لقعهل(دحأ)هناشىلاعت هللا سس ىأ (اذهىف)ريدت
 ىذتقيالاذهوهمك هلك-ههشأ ملف بات فالى ردن لا وهنمر دصأم ل أ د , هذال .رمضمهنطارو

 لبلةأك ,هيففالخلا نايربلكش هد ى> ةضخم هدر سدل لسوميلع لاعتهللاىلصلو سرلا سنا

 هيلع هرارمتسارهاظلافرفكللا هئافخال/ هتبوت لب ة”لو)ءاهققلا هنعر رقت كهصخ ك- هلهللا قحنال
 ركل قو مالمالارهظ, نم قددنزلا دمنا قرهاظاذ هول قلا نم صلخيلى هاءادّدي ونناو

 ىنعف سلا رهظأورخ رخ 1 نيذ ىلا نيد نم ل _ةئنا اذاو) مدقتاك اميد لحن : ال نهوهىل-ق وقئانملاك

 اذههلعقب (لعدق) هند راسن رب "الزيد نمل ةةنملا (اذهق )ادن رمراص هنأ دمي ىععىأ(دادت :رآلا

 نال:راعّتساوهورفكلاىلا ارهاظاحو رخمالسالان مج رخىأ (هةنعنم مالسالا هب رعطخمنا)

 لعجف ةرفانّسبهذوتدرش اهقنعنمابتمر ىأاهتعلخ اذا دشتو مئاهملا اهب ظب رثلم>ىفةورعةةيرلا
 هناىلاةراشاهيفوهن طد د ربىذلا لاك رفكلاو ىصاعملا نماهمازملاايةعنآملاهدودحو ندلا ماكحأ

 فراف نمىآ الا تيدا مست وهو لس[ مهرب ماعنالاك الا مهنامدعل |تاناو. كان و>لم

 هعجونوكسف رسكيةقب رلاوةنسلا لهأ ةعاجتاوهقنع نم مالسالا عب ر علخد قف ريشديقةعاجلا

 مالسالاةَقب 1 علخ هنأ : لهناش ىلا عت هللهبسد ”رجمهناف مالسالابى أ( ملا لوالا فالكم قاب ر

 رهاظأو رخآ ىلا نيدنملفنئاىذلا( (اذهكحو) تسريب د رغك ل ادصق نمهمشافا رهاظ هيهكمتا

 ىلع) لئتالاوهلب وت تلبق ب اتناف(باتئسي )هقنع نم مالسالا عب رعلخىذلا(دن رملاة) بسلا
 كلامسهذموهو)ةياينملاو ةسيعفاشلاو ةيقنحلاءاملعرثك [نم( للعلا لهأر ثك [سهذسمر وهدم
 دعبةب ”الا( هلوصةىف)الصفم( فالح اانرك ذو)لوالا بابل | ىف( لبقهانتبام ىلع)مبمتك ق(هباضأو

 دج هدقتعي نا ىتبنيالىأ (هقيايالام) هيلا سن ىأ (ىلاعت هللا ىلا فاضأ نماماو ل_صق)«

 او سلخ نك رم[ هي دصقام عج س سلا دصق ءاو رك ذيل ىأ(بسلاىد رط ىلع سدل ) هقحىف

 ىأةدرلا ب رط ىلء هلك ذسلىأ )مد رلاالو) رك ذامعهءانك وأ ز احم وهذ ةرمالا كلذ هن ركب رط

 قت رطىلع) يلي الامل رك ذناك( نك و)ارغكدعب امدصقىأ ( رفكلادصق :و)اهيضتقي هحوىلع

 هداهتجا ق(اطخماو) هين :هنأ رهاداهتجا هلوقيىأ (داهتجالاو) هنم هرهظدام ريغد_صق ىأ( ل هواعلا

 قحالرظنريغ نم4_-ىفغن ىوه نمرعأ ىلا ىدولا هل أوةىأ(ىوغلاىلا) ةمجعمداض وءاقب ( ىذقملا)
222-55 222222222222222 1 0 0000 

 قيقتو معلا لهأ أرثك [بهاذمة+ن قو(ءاملعلا )سهاد
 (هلودذىف فال انرك ذو)ب املا لئاوأ ىف كلذ لبق ىأ(لبقدا. :بامىلءهياصأو كلام حهْذموهو)دجأو ىفاشلاو ةقينح اك

 هللاىلا فاض ن هاماو) «(ل_صت)و ذعر هين : "الا هلودذىق ىأ هلوق ىف ىحندلا ب رغأو هلوصأ ضعب قفالتخالا ب بيسأل

 (كلذناك-لو رفك- اادصقو) هد درلا ىلعالو ةسن ىفو(ةد رلاالو) لبق ريمضلا نم لاح( بسلا قبب رط ىلع سدل هنت ءءانالامل عت

 لبصوملا ىأ ىذةملااطاداهتجاوةخسن ىو ) ىذفم ا اط#او) دساكلا (داهتجالاو) دساقلا )ل والا قد :رطىلع)فاضما

 ' سفنلاىوهىأ (ىوفلاىلا)



 ةوسحغا هيدشثك هناحببس ه.قيلالا1نايب (هيدشت نم)ةنسلاو باكل ىقحثبةلاهلا نعةثشانلا ةلالْضلا عدن نم( ةعدبلا وز
 نيميلاوذيلاو(نيعلاوه-جولاكةحراح تءنوأ) هلايذاحوأش رءللاسامواعلاةوبىف باش روص ىلع هنا نمىلاعتو هنأ ح+س

 هباغص ةلزتعملا فك (لاكةفص ىنوأ) لي وانالو هب رثتريغ نماهرهاظ ىلعاهاج نماهو كولو رئلاوءاو:سالاو تنحتاو ةضبقلاو
 هلئاقرفك فس لف تايئزحلانودتاراكلا لعب ىلاعت هنأ نمء كا ضعبهيلاسهذامامأو ءامدقلاددعت نمارذحةينازلاةميدقلا
 (هدقتعمر هلئاريفكتىقفاخلا وفلسلا فلتخاام) لب خلا ىف لب والا ىلع ىلاعت هيلا فيض ىذلا(اذ_هف)ءاملعلل فالخ
 لهأ ةداهشدرأالجذاشلال وة رعشا ريقكت مدعت و رفكي الة غينح ىن' اكءاهقغلار ثك أوهبادصأ روك آوىرعشالادنع ىدقا م

 رثىثحبملا اذهتحضرأدقو 3 نالا ةيلغىلعءانبةداهشل| فب ذكلا مالحة سالةيباط#االا ءاوهالا
 فاثءا و) ربك الاهققلا 2 22بب7بلا  ببب ببببو
 1 نافةلالضىهىتااةعدبلادارملاو عرشلا فدريلوهيلا ىم_ملرعأ عارتخا ىأ (ةعدسبا او) .هلقيقتو

 رفكيل-هىأ (كلذ ' ٍليِسْفلاا ذوب دوصغمو جف لصد اة ةبحاو دولي دقو حرس ايفل مدخن يبخل دق ةعزملا
 ىايسوالمآ.دقتعم || نك هلزع عااك لوصالا فر وك دم بهاذمم_فنيذلا فرقل |نمةنلال_هأ فلازم كح نايب
 ىأ(اوةلتع و١ 5 رق (تعن وأ) نيليال نايإاده ومدح و هاو ب هك هذ ىا(فبقب نمر عاام

 رئأ برأ كلا ناحص[ |١ يفي جربو نجا نموضعلاةراضاو نارا تابعا (تراك كافر دنا ضاع ا
 مهلاتةىف) كلذلءاملعلا مو ثيداحالاونآرقلا فدروا مت هوحنوهجولاو نيعلاوددلاك ممتحرحام ملعب وىلاعت هللا لاق بسنت |١
 قنك (لاكةفص ىتنوأ) هنايب قايسأك هرهاظ نع فور ءوهاسم شرعلا| ىلءءاو سالك ءرهاطد بع

 ا زرت>او تاغصو تاذالءامدةتاوذتابثاقوهاعا روذخنا ودامدقل|ددعت نمارا رقتاعصال ةلْزععملا
 ع ١ رنركتلا (اذهذ) لاكاهلك هئافصنال'وثنءهبز رتكيلهنا ل يقال هجوال_غةيبلسلاتاغصا | نءلا هلوقب
 نبعم ناكك هعم 0 ل 0 :٠ ا

 00 -- مع 4 هلئاقريفك ى)ذو رخاتملا( فاخاو) نومدقتلا(ىاسلا فامخااسم) هلل وات عمجلاعت هيلا فاضملا

 ي 5 0-2 | كلذ ىلعو ةدودرملا هاذ ماو ءاوهالا له أر يقك_:مدعىلا ىرعشالا بهدفارث اك هلعجىأ (هدقتعمو

لام لوةفاتخاو) هارت_-اك هقالطا ىلع سداوةتعقاشلاوةيفنملا نمءاهةقلارثك |
 م” دراما ىماح أو ك

 راهظاو ما اودرغناوةنسلا لهأاوةراف أ( ةمفاوزيحتاذا مهلاتةىفا وفلت1و) ءاوهالا لهأريغكس ىف ىأ (كلذ

 َّك حوار موا داعم اوفاتخل( ولم بتكوش تي وقاذا جورخلاو ةماعلا لالضا ةيثحنو ةلانخخا ءهرا هظال مب صتةخم ناك

 كلامىأ (اوفلتخااسمئاو) م_هربغا مهلالضاو م_هرشلا ءفد(اولتقالاو) م _متب وت تلق هيلع مهاسمع انتنامز ىف ضفاورلاو ههجومللامرك ىلعنمز اوعج رو (اونانناف) هود_ةّءاودولازاعموعوجر ومجتب ونبلطت ىأ(نوياتئس م-منا) ىفاضيأ
 مك اف) ركذامهلل مسن ني ىأ(مخ٠) هريغن ءاهبزي> 5. ةعاسج هعم سل ىذلا(درقنملا ف)احأو

 مهليواتل (مهاستق كرتو)ةل#بقلا لهأ ريغكت نعى نال (مهريفكشب لوقلا |رتهباأو كلاملوق

 هناحمسسهللامفدخ

 مس#او) ىلاعتو
 ا ادد !( مهني وقعفةغلابملاو) مهلتق كرتوةخسن قومه فتأريغل مهر رض مدعلو مهءوجرو مهب وثءاج رذو
 (وبفلس|!كاواوهدناو ىأ(م-هءالقارهظي ى>) ةليوطةدممهسحىأنيسلا عتفب (مهنجستلاطاو) مهتي وقعدي دشن ىأ

 ق) كلام_اضأىأ

 لوق ردك افمهممد رغما

 هنعلوقنملاىأ (كالام
 مهب وةعى) عفرلاب(ةغلابملاو) عف رلا( مهلتق كرتومه ريفكتي لوقلا كرتهباحصأو) اعش ٠0

 ققح:الةيقتلابنيلئاقلا ةضفا رلازأالا( مب ون نيب تو) هنمموعوج ر وهنعمهضا رعا ىأ(موعالقا رهظي ى> مهنجستلاطاو
 عك ةمجعمنيسغف 4ك اسةيتحتفةد>وهرسكو هل مهم حتعب ( غيم صد هنع للاعت هللا ىضر رع لءفاك ) ةرذطابلا هن ودلامهمم

 هللاقرعىدينيب سلجاماق نهب رضيل ثا رح هلد-ءأ ناك وهنع دلل ىذر رع ىلعمدقن هلي وأن ءاغتباوهنمفلاءاغتي |هنمهياشت ام نوعبتيف غب زم بول ق ىف نيذلااماق هياثك ىف هي هتلارب -أمناكودنعسانلا لاس ونآرقلا لك-ثد عمي ناكو ىأرلا ىح راخىرصب
 لاقفههجو ىلع ليسن مدلا لءذنيجارعلا كل :يهجش تحري رضف رجه دبعانأو رع هللا فو يحص هلل ادب عانأ هللاقتنأ نم
 هربلا براق يت>هنجس مث ةعدربلاكهرهظراص يت- رمي رضةباو رو ىسأر ىفهدجأ تنك ام سهدهتلاودةفنينمؤملا ريمأ اك بخ

 | (مهتب وز رهظن ىأ (نيبئو) رك ذامهدب رأدلا زالاو عْرتلا ىعمب ةلان.هيثمهاعموعوج َر



 ةرصبلاب ناك. ١ لاكن مو رعول_سرافدللا لامس ىذ.فشدقفالاو ّى :اةةام ىل_ة5ثذرأ نا هل ]اهئ ؟هنج شم * كلذكهبرذ مث
 ىفة لاما لوقلا ىأ(اذ- هوز هسأر قادالر عشا رفاو كلذ مناكونوكرث ا وهاقالاة- ةاحىلهدرنالوسا امهالو د -ةماكبال

 لوقو هلوةوىأر ا( نوشجاملا نب كللادبعو) ىزارلا نيدلارخفءرك ذرعو ركيابأ نومظعن و ةكئاعوربي زلاوةحلطو ايلعو نامثعنو رفكب مهو رفك دقفةريبكو أ ةريغص بنذأ ن منا ىلع نوةفتم ىشاقرذمهو (جرا ولا ىفزا وملا يدم لو ) م6بوةع
 تاع كلا فااخن 24 - رااوهب ردةلاك ةعدتبملان ءم_هريغو ةضفارلاك (ءاوهالا لأ عسب +ى) هلوقاذكو ىأ عذرلا رع
 وبأاهعيجىف نييعت لاب اهماع ماك دق ةو نوع توالت هس وةنسلالل_هأاممةمدأت هاو نَوَعيَسَو نا : امو ةمالا عاج ا
 اواكوم-غيداوقرذ رذنيذلا ناىلاعت لاق دقو لقب ىدال قوما هللأو هلوطىلاهركذ ىد ورام عد بلاوثداو 2اىف ىطاشلا قدس
 ل 45 "رذ نمعبسو ثالث ىلع ىتمأ قرخة تش. دحلا ىفو نولعفي ءاوناكاكمهكبت 4 « م هللا ىلا» هرمأ اسما *يث قب فاس اعيش
 مهب وةعىفةغلاملالوقلابىأ(هن وزادك أوهيلعانااملاق هلال و سراب 1 ىهامواولاق:دحاوالار الا

 جداول ىفزاوملانيد#لوقاذ-_هو) ةجيلل اك نك سان دا عنموهب رضب هنعىلاعت هللا ىذر رعراف (ر-عهاورامواطو-لا هبا ثثمو نآرقلا لكم عني ناك الوك امنبالاق متل مهملانيسلا نوكسو نيعلا رمسكب لس عنب ىف) لو_هحناةغيصب كس مشن عيدصه مساع ولي ى نمل+روهو ةمجحعمنيغوةينحتلاو انثملانوكسوةدحوملاءاملا 0 لو 0 ل
 بوجو :ةريبكلا بةرمريفكشك ة نإ ةغلا عدن اةعم_هوهلالا كحال ء هوقو ميكحتتلا مدراكسنال رع نع ةخ سس ىقو هيلعاوبرخودوفلاخ مم نيغص ف ههجوهللامركى ع حماوناك ةعاجمهو(نوشجا لا ني لالادبعو 00
 هنود_ةةعباميفبلصتلاوةعاجكلاوةدابعلا نمم4 ناك لذ عمو ةنسلا لاخذ مامالا ىلع جو رخما ىسحدلا لسصأ ىو
 قرغلا نم م( ءاوهالال هأ ع مج نوئ>سلوق) اضيأوه(و) غ ع 00 اع ةقوهنع رسق ىأ كلام لو: ىلاعتهللا ىذر ىلع عم موتصقو مهرو لعلب 3م ل دو هد .ا عىل اعن هللا ىلص ىالارم أ دقو هم محعاروم مأ ن-هلدب هنا ىلع هاوراه
 |ةخنوكلاس(ءاو رامو) هلوقبكلاملوةرمسفو روه_كملاهياتتك (اطوملا فكل ملوقرسسف) رك ذ نيا) رد نع اور امعىأ(هيو)اوبوب ى> مومجس ليطن لب مهاتقت :الوم مب وةعددة :ةاهادعوؤ ةلدقملا لضم ا هلاضلا هلاقأم هراح ص ننق#
 نافنوباتئسب ردقلاىفلا1نايب(م طوقنم *)ناور عنب كالا دبع( هعو) مكسحلا نيناو 1 1 م نب ناورم ىأ نعزي زعلادءنبر-عنع )هناو ر هلافام هبا | ض عير سة ىأ كلام وة نملدد واو نو ديداورام (هدو را
 رمآلا م_متفاضال مهمه مشةمالا هذه سو مهنا ثيد-لا ىفدرؤ دقو ةيبل لا ةسالللردقلل موت قوم فوت نسم) ناورع هرب د2 قم_سا ل فنأرمالاناوردقلا ىتباولاوةقئاطءالوهورمامعمهرفكسا (اولةةالاو)اوكرت (اوبان نكاح 9(
 ىأ(ءاوهالا لهأ ىف) هنادبمد- 3 ءاقلانبانع) ىتناغلا 95 وأو ليو مدقتك مارا ١ او تسل لاو وانا (ىسعلاقو)ارب رعمك اولع الذ نعهتلاىلاعت هدب ربالامهك- امى عقينولوةئ مهو :لازقلاو |طعنب 1 ن واتت نك-ساو باحصأ مهر لوصالا تك ىفل صفممهدئاةعىلعو م_ءاعمالاك-ااوةماظلاور والا نمهتارعغل كادلأ عنا (هيردقلا

 9 عد م هراحد لعو ملعلا| ق ءامس كيسا اا هدانا 0

 مهدان_ساو رد_ةلام_هراكن الكل :اوى-وهناشم ظعو ىلا عتو هنادءسو وم ل 1 0 ف
 تراصو ى-متناد- «اهللو كلذ ىلعةل_.قلالهأن 0 :لوم-_هعجاب اوضرقنادقو ىووذلالاقمهترد- :ىلادابعل | لاعقا
 لاق (ىسعلاقو) قايساكمهعبتن د 1 ءنمرمُدلاوهللا نمره | نرد 2 ةعب نيذأانامزلا اذ هو 0 ؛ردقلا
 عدلاىأ (ءاوهالا ل_هأىف مساقلانبانع) ىند-غلا ىدو_هونأ لعلى 4 دلالاقو دورمم نب م_هاربا نبال 00
 جداول ا نهد شئاط ةمسن :امةةم_حعمداضو فل | اهدع قف ةد_حوشةز هس ارمي )م .طابالا نم ءاركالا ةفلتلا
 نممييفلاةمنأن وعز اوناكرمالارخ : 1 ل-ةةوة.ءأىإ ول. هرخ 2-12 ني ناو رمنامز ؤرهظ ىه. 1 | ضايع نب هللأ دب ب ناك
 ركسعمالا مالسالا راد مهرادو مهريغنود رحنا دنعمهءار ؟ومو>الس ةميذ ذغو هرثاحم محك انمو ريك نمش مريغرافك هل بةلا لهأ

 مولع مييفلاخةداهش لبقتو مهتاطلس



 ١ :ديزلاو هلرعملا مهنمو ريان رد درشلا هإه5قا دعا ناو رذقلا مهراك ثالث ردقاومساط ءْنبلصاو عابتا (مهوةيرذقلا -

 (هيد 0 ::)رشلل قل اخو ريسحال قا اختامت |ىف سو لام مكر اثاةمالاهذهسودعةد ردقلامال_ىلاو هال صلاه اعلاقدةوةضفارلاو

 ىلا ل-هأ نافم- محمدن و ءاذه نابسم .-ًاوردلا تادنا داقثعال4 ءردقلاو ولالهأ نون ةعل محن :ألبةءردقي امس د .ردقلاتلاق

 مهسغنأ ىلا هنو يضم الهو ىلع وهناحبسهتردةىلاةئيسلالاعفالا اخ نوُفيطاو ىلاعتو هناحم هللا ىلا مهرومأ نوُصوُقي

 داحالا ىفدرو دو أله هسق:ن نك قمح هيقن د ووربغأ وله معب ع نم تا 1 تا هلا ىعدمو : 0
 ثيح هب ردقلا فاصوأ ب ل بتتتحتستلسلل
 ةرم_ثااوز_ه هع كرت ههاأ ىب حاد 2# ن.ناورمةذال* ىفاو رهظ ضانأ نيهنلادنع باد حج راو لا نمةعا جةمجعالا

 (مهجشو) ةءاك اب ن) ةلطأب لامهدل اةعىف(مهمشو هن هيردقل اوزهتحك انمز ع كلرشمرعغر ةاكم-هفااخنمنأاوعز
 نو ةرس و نيدح دهب َن م) ىذ اىلع 0 ؛قال_طالادنعةءا جلا نافةنسلا لهأ ىأ (ةعاجلا فلاخ
 فلان نم اى |لحنلاو لا ملا باّتكىفل_صفن#مهريغو ةيليعمشالاوهن ريصتلاك ةلالضلا ىأ ( عد بلا لهأ
 ل-هأمهنيذلا(ةعاجلا 3 0 ( اع طاملات الد , واثلابهلد ًانوورم سعب (ىللعتهّللاب نامك لي واما شب ردخلاو)
 نيعرتذللا ىأ( عدس ملا ه- ءام ءاطأ ىت>داقتعالا(كلذاو رهظأ) ءاوسةدسافلا مبتاذاقتعا نعم_ةعوج روم ولم م

 ىّللا ةلاللا دئاتع (الاو )م معقعوممتب 0 ا < هوفخاىأ (هورسأوأ)

 ت5 1 2 يي ريمواولتة)اوب وتل ناىأ 215
 ت01 شرا ل | لا فران ل 6 نادل د علل لك مدر رمدالاولتقاسمناو م هذال ىلعلادلا صوصتلا

7 ! 
 عئامزم موك ةامعمنومل لامه هرب فمك مهر ةكلاول فاذا مهنا ليقامهيلعدربالف م 5 رفك ؛ مكحالال

 اًضنأ) ىمدع لوقلثمىأ(هلثملاقو) ره اطعم سلا لدم قر_ هنا ترا: وهني قرشالو ثرالا

0 
 قي فةلاخلا عذبلا ل هأ نم( 0 اكلك اوملا ني (د#باتك ىف مساقلا نيا) هلثا ديك ان
 لطابلب وامي (ىلاعت هللا || باك ىف مساقلانبالوق ل مىأ(هلثمو) مدقت اكمهتنرو مهثروواولتق اوك رتب لن افةلطابلادئاقعلا نم بانك لوواتل ب رمتلاوإل ( نتمنا وكرت ملا ةي نار اهانعم(مهتباثةاو)دمعوأ ساقلا نبا ىأ(لاق)ةنسلا لال دئقعا
 مه ؛اوهأوةدساقلا+ عئارآإ| ؟؛اهثومال_ىالا مهراهظالانودل نم مهو 1 لا !(لاو)اولةةالاواو 7 سق ةلاضلا قرقلا نم ىذتقم ىل_عار_هاظ (عدبلا لهأرئاسو) مها: 0 ملا باتك (ىفدل) بون اد
 (نواثثس) : 0 1 | هرارامكأ ( مره او> ىفلاقةنيماسمهنوكع درا وتر دما. باوج وااو
 اورهظأ)ءاوساةلظمىأ ىقاواسجعأ(ا ون لهاو تلاها لا ملا أ نو كك ع( للا)ةديقعلا نم

 وأ)مهدقتعمىأ (كلذ ىقماك>وهبل- .عىأم- !نيناورمنب( زب زعلادبعنيرع)دشارلا ةغيلذلا (لع) مس ماعلا نيا هلاقام
 كلنقاواتنأق #7 1 اوةلطاةيردقلا نايس ماعلا نيازءهلةناميق هذ :صملا مالك حارشلا صعب لك سا دقو هرهتفالخ ناز

 مهنا ريمواولةةالاو) مهب 7 اكةرغكالؤدوا عال ةردقهقلا يف سد ةفناتسم ىأ ةغنرومالا ناو ةيوهلك ردغلا ىف نءىلعةرات
 جلتق نالاعاا (مهتنرول اورمس5نافاو طرقت اوةد:ومالاةلردلا خ 1ق تناك ةعئاطلا ءذهو :وةمالاوزه سو مهنار اماثيدحلاىف

7 
 ىلا مهبلكت راها هربد-هثو ىلا «تهللاةدارأن سدل ري ثل'نأ , نيالا هلرت_هملا ىل_ءةرابو نو هل همهو هلوقعصنالق موب

 ليبي ا ل ا نارا :لاكشا الفا ذهىلعلجاذا تاق هرذكب مكحالا لئحر 0
 (كئملاتو) َّ 7” هللا نالاثنم مساقلا نبا لاقو) ةيجراخةني رقي ميلا افريصنمهمالاك ناك اوضرقنا مهنوكسل مهنال
 هعود روهس ون بلطي ؛( بيثشسا) هيقز وجتلالامدحا ىالدك ءمردصء(اهياكد' ىد ومماكي مىلاعت

 ةرقك مهفايلع كد لمعت -_ٍ

 ىسسعلوق ل-ثهىأ
 هنع)دممو أ مسالا نبا ىأ (لاق) ةنس ١١ لهأ ىلا ةغةعدتملا نم م هريغوردقلا لهأ ىف زاو ما نبا ىأ ( ده باتكىف مس ءاقلا نءااضدأ

 مم روم اريمواد حاول“ ةاودا ةناوارمفاوباتنافدساكلا|لمعلاودساقلاداقتعالا نم (هيلعمن :أاما وكرتامه4 لاق: «نامهتباندساو

 2 ا باك ىفمساقلا نب ءالاقام ل ةمىأ ( هلة مو) مهسقن أدنعن ءاهورهظأاذاالاو ةةيونالةعدتملاناهيقو

 متاثثراو االله قرف نول اد (نوملسممهو) مال نبا(لن) نبتسم نم(عدبلا لها سوه ردعلاو

 مساقلانبالاقزي زعلادبعنب رعلع) مساقلانبالوةيوىأ(اذهبو)ةعدبلا نعارسز ةسأب .للادح(موسلاو ريارلاولةةاغاو) مهند
 سوح ة:بااودأكت يدوم ماكي مانيلا نم



 م ءاقلا* نبا لوقوحنو ىأطا الالاقأه ءاكق ىءومهنلاماكونآر ةلاىق.دورو عمةميلك .هراك_:اناعاجاهرشكل(لثفالاو باث ناو

 قوقدتو ىفال-* هدف نواك ناروعتنالو لوواردك اكوهذ ىدوم ماك» ,لهّنلا نا معز نملاق هناهذع ىور هناف لبتح نب دج[ نعا ذه

 ريكس و) عذبلا لهأ(مه رعهك ىرب) ةيك !املا(انباحصأن مهريغو )أ دم م(بنبحْنءاو) مالك لا مل_عهل ملاك! ثدع

 نامالا عمرضرالهنانوعزب ةقرذمه ل عاف مساءأب ااوةزمحلاب( ةمدرملاوةب ردقلاو راو 2 نه) مهاوةالنيعباتلان 0 امم

00 

 هنأم- هداق هعالشل ذب

 ىداعلا نم ممميدعتاحرا

 | تاحرالاقيمهمعمرخأىأ

 هترخأىأ «ةيج راورمالا
 ةءاكحىلاعت هل وةهئمو

 تسه_قءاخأوه-حرا

 اذ_هةعيسلاؤف تآارق
 يك نو لا 3و
 ةقيند ىلأ نعانباحصأ

 ل_هأنمادحأرفك_ال
 ردك أ هيلعو ل َقلا
 انباح-صأ نموءاهقفلا
 ن_ةلاغا رفكي لاق نم

 ةلرتدلةادل لاو
 تافصلاب ل ءاقلا رقك

 لاعفالا تا ذفوةعد- هلا

 ىقء-اوأ ذاةءالالاقو

 نمو انرقكي نمرفك-
 ردك نم لعل والقال

 رخزلاو ةنلعتلا لحال
 عنتما نموةسام-ل او

 ةمرحيف طايشحالا ار
 ملسأ اذهو ةليقلا ل دأ
 عأ ىلاعت هللاو

 ن-عاضيأىو ردقو)
 لشمىأ (هلث« ن نوذحش

 هر و بدم نب ءالوق

 رك تا ندم رك

 اومسةمالاهذه نمةقسفلاب لع الىلاعت هللا ناوةعاط رقكلا 1#

 ريخأ ا! هراكدال( ل“ ةالا وز هتبونت ءةىلاعتهساملاكلهراكنان ءع-جرو(باتناف) هدقتعااع

 قدصأ هلاقا1ه.بذكسونآرقلاهراك_:الر فك هنامءاقلا نيدارأ ن افرتاودملا رح رك !اهمالك قههللا
 هلع ىشفومهعمسأمْنأ ند ةلزتمالاهيلا بهذ امناذارأ ناو هحووإ# 54.5 ل رصقت رهيسغ نمنيلثاقل

 امموقتال هناذ نالهنمتردصةث اح فورحوت وص هناالةرجشلا ىفىلاعت هللا هةاخ مال _كاوةالصلا
 مالكا اة _مىلعمالاك- لاوإ_بمريغاذ مم هريفكتذ 9 مهدنع عمسالى شن :لاملاك- /او ثداوحما

 نههري-غو بدمح نباو) فيل املابهودر-5 أدقو ماةملاال_ههلي_صفت عساللوصالا بدك فل صغم

 ىأ (مهريفك-: ”)دقمعي ىأ (ىرب) ةقيقح هب ,-صالامهذم مقاوم هتيحص ىعفةيكلالا(اذب ءادصأ

 )ج راولا نم)ةد_.اقلادثا علا وعدبلالهأن م/م هان ؟هأريفك-: :)ىر(و)هذهمهتلاقعاو رك مهنا

 م*اةئرب ز وه-يم(ةثج رااو) مهركذمدقت نيد( ردقلاو عرار ناب مده مهل مال أس

 عقنمالاك ناميالا عمه يصعم رض الهناىلا اومههذ س + قرد ةمهولاهمالاوريخاّلاو هوءاحرالا نملعاف

 ىعش نأكل يقر ورضا اننيدلان ءلعاموهرثا 9 1| صوضخ :لا مهراك_:المهريفكلت ورقكلا عمفعاط

 ةكاكرلا هءاغىف ماكو هوةكرتل دا ةغلامذ وهل هنةقاوم عمال صأ ب |ذعال هنا ىلع ”لالرإةكرتاااوهس نا

 ةقبةيرد لاو ءأب لدءتوةزمفاةثحر اانا ملغدةواريُدك ليلا هيدارتريخاتلاو لاعت الةغالاو

 لكيف) ريفكستلا فسدب> نبالوةلثمىأ (هل ثنو ا ىوردقوألاّئيكست دز و<ولادلا

 ىلءءانيمريفكف هل-سو وهللاسد دك نمهمزأب امورتاو ةلابتدت اعوراكت ا

 فو ةور_ت< مالك هلسدل هنا كلذ تدرأ لاقول-: جايسلاف ركالت اع رشالةئايصدقالطاوهمالكر هاط

 اذهف ةلاضلا قرقلان همهوةيمارك_!اريغدنع هيشداو 4| مادق نعههرئملرش ةدلاك ةنداح تا اوصأو

 مدقىلا هذنا وهلثأف رق الو ىرسقنلا مالكلل تدثملاى رع ثالك ةذلا لهأ نم ريثكه يلا هذا#

 ىف ريثلااه_دصخ هاةلاسر ىف ىرعغ_هالامااك ىفا ةسره كل الواو ةلبانحاك ىف السلا نمريثك ظافلالا

 (كلامن ءتاناوزلا تفلت 6 أو) لة سم ميلاني ءقوعأ ماعلا نير وهممهيقمااك لاو مقاولاخ مش

 بهذم عبشأنمىأ (نييماش ا[ اور ىف)كلامزعم هريفكد ؛لوقلا(ىقاطاف)» اوهالا ل

 نملديةروكمءاهاممبنيتلمهمءاروةنك اس نيس لءافمساةنزب(رهمىلأ) ماشلا لهأ نمثللام
 ىرطاطلاو ىمدلا(ى رطاطلاد نينا 0 رمو) مدقتاك ىلا ااىناغءلارهسمنيهللادبعو هوني مالا

 رصم ىف ةيرطاطلاب فرع ىهواهعيد 1 ١ نأك ض٠ بأيد ىلاةمسن ةلمهمءارو نيتحوهةمنيشل مهمنيثاطب

 2 ا اعلاداهز ن موهو نازي ىفةج 0 ٠ هلوهريغو لسه هل حج رخأة قت ث دم ماماودو ماشلاو

 مهلعرفكلا م ءاقاطأوةرقك م هام_بوأ اتاطمم هر_غكبلاقىأ(م_ملعرفكلا) نمت امورعدع

 كت و و يو و 2 ع سل ب م حجج مو مح ع وص ع جام مو وج وج ويجعل

 دقو ىسقنالىأ (م 7 هّللسدل لاق نءيف)
 لهآ نءةعدت 2ءملاريقك: :ىفىأ(كلامن ءتاناورلا ت هان او)هاّمك ىقهنهللا صنامدراك- :الهيقىالخالاذ هو( رث 3 هنأ) هريغالو

 1 مماقلاءاطلا حاقب (ىرطاطلاد## نب ناورمو) مهرب زعتب رهسموأة+#ىقوىفاسغلا(ر 4سم ىلأنييماشلا هد و رقىاطاف) ةلدقلا

 يناطألوءقم( مهما عرفك لا)هننتنافماماربغو يمرادلا«ذعو كلام ن عىورةبر طاطا الا: اًضيبابايث 3 ناك نيةلمهملان م

 مويفرحزلل ظولغتلادارأ هلو



 اذهوةمر 4| وأةهار ا 45- - و ىلع نواك ناله“ ف (ه> ورنا لا ةوىردقلاجاوزىف) رواش لوهدث وهو كلامىأ (رووشدتو)

 هلوقوهريفكت ىلعءان ا ا/ا/ ىفلّنوك نال هتك واهح وزسهذ ىلا لينا اها ةعّإ ةاةأرملاىلعافوخ هيلع ع

 هننالاقإ داهث_الا زن تس سس يس سس سس سمج
 رق 0 هلا جي وزثىف) سانلا صعب هرامُث_ءاواك لامر واش ىألوهخا ءاشب (رووشدقو)

 ارمدخ نموتم ديعلو ىلاعت
 كفار 1 امم 5 01 | ؟هدهو زن لعالم ةهوددنع رذاك هنالاهجو ز)ناريجأ (اللاةف) ةزاالهأع اننمهلحاكنلا

 ىق نيلامثحا ل_.ةح ندري -خاريتذناكناونمْؤالا علا ىأ ع بجءاولو(ل ارسم نهرين مومدبعاوىلاعتهللا لإو) د و
 9 , عاس :الداحت هلا نءىأ (هذعىودو) ريتعتلاس ت5 ىف مالك هب 1 ”الا فو بيهرتو تيغرت ذو امنغناك ناوئكرشملا
 ةن- لال هالةفلاغادئاقعلاو ديلاىأ(٠ . وهالا ل_هأ)لاقهنارعاميف هنءىورايك ىأ (اض» )كلام

 (هنعئو دو) داهت>الا

 لهأاضبأ)كلامن ءىأ ىءعتاذلا فالطا( هللا تاذ نمأ. ثف- صون م) اًضبأك لام( لاقو)ةلطابلا+ هدئاقعأ (راقكمهلك)

 قعدبلا ىأ )م اوهالا لدي (ديهل_سج)» اضءأ( نءؤئ *ىلا) هلءةصولاح(راشاو) مدقت مالك هيقو روهثههللا ىلع ٌسعملا

 ئأ(راقك مهلك)ءار' الا لاح هلراشأ ىذلا( (هنم) 5 ):وكوأ (مصد وأ عمسوأ لك نمصضعب لدي هلل-ب>ن 1

 قفا هنال) كلذ _قوعءاسئاوهيلارا ثا سو + اك ى و.ةحءاضعالا هركذامنان نءةياتك هراثاوهْفصو

 نملة هوهلمس>:لاوءاضعالات اب 00 ةمجعم نيشد (هبش

 انادي 2 اا | بيم رده لحسن ةنالوإ وانو هله صو ان هيو يس نفؤلاتسو تالا
 هقصو3 د (راشاو 0 هتاف صاهنالاقن ممم موهو و فرصتلاو ةردةلابديل اريتقمك هقح قعصراكهلب وأ” ىلا مهضعد

 ل د ىا) وهوْئش هوك سدأ حيحص 0 ىلع :وةيعملاتاق_فلااهامسو اهقئاقح ملعبال

 نماهو توا( رصررأ 1000 0 اً آل اذههمالاكب دصقاك للامن | ل قو ريصدلا عسي 2
 (كلذ عطف اهريسغو 5 وامو د 2ل د ودع نو هدا ىاول تلا عسر عو او 3 اذ_ه.دنءناك اذاو رهاظلا ل-> روأن انا اوأ نذا و قى او ىبتنا ةقيقح هل-ملوقينا نمل -جأ هنافكلذب ه-لعءاعدلادارأوأ عرمشلا
 هل (هنم) وضعلا 0 ءلهنأ معا (هول قاف 'رئاكو هقول آرقل !لاقنهيف)كلام(لاقو) هدا عمتسا
 39 .ثءال) ناو هاج همااك ق ىروو زغ!أن موكل ذاولوةيناباو_ض ريلوب رضلاو نجسلامهضعب راثخاىى>فلسلا
 ا لافوهعباصاباهدعو ناقرقلاور وبزلاو ل 1 نزل هلا ىظفلْ لاو

 00 ارم تاذبةئءاقلاةءود ءملاةع_ صلاو ىرفتلام ااكلا ىلع قاظ: ن آرقا او كلذرع_خىل ةقولخع عد رالاوزه

 ةدولتع تن ]رتل لانكم هورعيامىلءوىفاةسره-كلاوةلبانحماك اناغلالا دق, لاق مدنع هناذب مثالا مااكلا ىلعو ىلاسعت هللا
 200 ار هر و_طللالب زثو ايدان هلوق نم عنمهنك-ا قول_:ثدحم ثلاثلاو نايدةنالوالاو هنو.ةكب وس اناا

 اثردح اذه ىازاتفتلا باد آباد د ىةحاط نبا لاقبزك-!ا اوءارتئالا ىن_ءمبوهىذلا قالتخالا عمم هوبالث م
 2 قول عرب هد جو عىذرب-غامب رعءانآ ارةىلاعت هلوقرمس 55و ةريغملا ني ديلولا هلاتن هلوأن ارقااةلج

 انييرعا ركل هلوقل 6 ىعل تولة فاول يالا تاوضالا يفوز تزال انمي ور رغكم لهنا ىلع نوََمْغاو ٍِك 1 5 ا جالادةمناهسيلعوقولخ سيلتا مالك نآ را تيا دوو
 امناو اثيدباب انوتكمو لإ ك0 رط_ضاالا ماك هنعدير وتلاز ودتالو مستو ةهج ريغ ن هةنحلا ىف هللا ىرنإك فرحالو توص انتؤكااو رقم هنوكلو ريس نادي مالك عش ىع ومو فالخهيفالمأ و4 -ردعي ل_هونالو بث. ناوأاةلطملةةتا ذلا
 ااكلا ىف ةساي_سعاوققلا ض»دهيمس ىذلاوهو ل*قلاب ري زعتلاز ومنا ىلع ءانبك لامن عهباو رلاهذسهو

 نم لاقو) ازا ىأ

 - ىقنلامزاكلا 3 مالكلا

 ل لول لا فيلا ىف ةيميتن باج رصدب و عرمشلا الخ ىلغ مامالا لب رعأام هنا نمسانلا هم وفيامال
 ب الك نياةيإو هدق) كلام مامالا(اضي ,لاقو) ل لفك هينلاك ثالث ءأ وهالا لهأ لق نهرهام ل هيلع ورماك

 © || هتج رت تمدقت عفاننياو عيت اوهاذهو( بوي ىت> سدح واب ٌرْض عج وب وداحي) هنا كلام نع (عذان
 ناك ا |(ىسينت 1 ركب نبا)ةلمهمءارو ةمجعملا نيشلا نوكسوةدحوملارسكب وهوكلامنع (مشب ةياودىفو)

 ع 1 أسم ه>هفهددشلانوذلاو ةيقوفلارسكب( ى تتحلا اركينب رش ةباورفوب ود ىت> سدح و أب مع عج ولو 37 اح عذان

 را ااه :ءومرب غو يعازوالا ن < ئورعأم ريدك رصو ارح ءلاهاكأ طايمدي رق عطومىلا ةيسنءابذ ةلمهم نيدو



 ةنكاسا رثة-وثغمةد_>وع(ىفاكتربلا هيادبع وبأ ىداقلا لافو)ادجاسي رغاد_هو(هني ون لب.ةثالو ل: قي )تنام نعىأ(هنع)

 د وهلوأ حقي ل-هقو تل وهينات عاقب وهلوأمذب(ىرع_شلاهللادبعوبأ ىذاقلاو)ةيسك الانمدرتةزلاةئشن ة-وتك منوزو

 قول_ةئن آرقلالاتنه.:كلامباو_بىأ (هناوج) انباكصأن مةداب زب ةخسنقوةيكلاملا نءهىأ (ني-يقارعلا ةعأن م) هيناث

م عراض هوهو لة: لا ةنةخ:ىفو ( لقي فاتخم)
 ةريخ هلىذلا ىأ( مهم لا) رح فرح هيلع لخدردص مىفاسملالا لافولو 

 هو همعل رشروهأن

 0/8 كهسزح ردبت ءاايدارملا نا ىلد

 لاةث(مهقلخ) ثي هو

 داعتال ةرعو داعتة رع

 اضيأامهتنب عما نكميو
 الواطايتحاداعت لاقي ناب

 روطالاو أبوح 5 داعت

 هناه.هذم ىذتمم ىلع
 فاح هال_صلااز و تال

 ةداعالا س هنا ساغلا
 ىلع لو فال لعاو

 مئالوأ هلا ل عي مهنا

 دقو ايناث هتعدب نم

 دهاح وأخ يشلا ل“
 ىدروام او ىءارةسالا

 نهناجذاشااصن نغ
 هنيئا ا تتاح ل
 وأ ادترع ناسف امام
 ةداعالا ب و> و اةيدنز

 ة_هاعددح رو4-هذعو

 رذنملا نبا ك>و) هءاخأ
 باتئسال ىقاشأا نع
 ةحفذ قو (ى ردقلا

 اذ كفاكم وهوة ردقلا

 رفكسنالهنا هلع قيس

 ةلمقلا لهأ نماد_>[

 (فاسلالاوقارثكأو)

 نيمدقنملا ءاماع ىأ

 ما الامه ريقكلت ١

 ءافلارمسكو ماللا متعب (ةعيف نياوهضيع نياو ) دعس نبا( ثءالا )مه ربعك: ىأ (هيلاق نميو) مامىلءنيةلاخ

 ىّبلاىأ (ةالصلاةداعا ىقهلوةفادخا) نايضاقلاو ْ دىذلا(فال اا ذه ىلعو)

 ك0 3 رقسنش وهل هم نحو ةيس#هانئموةروسك-1انونل قي دقت يقول ةانفلاءاتلا سكي

 انيك هنو يسم مجد صور رح ىهو هدو 4 ةياغبتر 2 هبا امي5 جست طاسيمد برب
 ليلحث د امااد_هركب نيرشب واوحةةمه-طعب 2و 9 خ-يحصا |ىلءهرو 0ك اهواتو رحبلا

 كلام نءىأ(ه:ء)ن ازا ىفةج رت هلو نم: امو سس ه:-نقونو نءس !باحصأ هاج رخأة

 ىنارقعزلاةنزب ( ىناكتربل اهنباد_بعوبأ ىذاقلالاقو) مدقتامع.يحصلاو ( هب ونلله:الو رةةيهنا)

 ةيسك الان معونلا ةب_بنءابو فلالادعبن ونو فاكو ةيقو:ةانئموةلمهمءاروة دو ءءايب
 ند مد_ةناك نيتي ةوذ ند انشم نينا ركسُتل مسن كلام با -صأ نم (ىرتسل اهللادبءونأ ىذاقتلاو

 ةلثبلاهذدقكلامراوجىأ(هناوج) فورعم ماقأمجعلاقارعاة يسن (نييقارعلا) ةيكلاملا (ةعأ
 تالمهمءار وداصو ةنك أسري سد وه رصنت لا ل ةهي)همدغو ل_ةقلا ىقهنعهثباور (فاتزع
 ىلع ةلدالا ةماوأ ىقهري_صد هلن مىأةدحومءامب هنا ليقو هيو رمصني ناوعا هان مىأ نونوةانثمامهلمق

 هتلئاغل اعذد ل_ةةكلامىأراذاذة_::ةدشأاذ_يفةمالعك ثيناتللالةغءاايإلءاتلاوور وول ىلطر و هيهذ1 سانلاو عدي ىذلان بل ءهمنيعو لاد. (ةيعادلا) هلوقيسسن ل والاوح و رشا | ىف اذك هدارع
 هناالمأة-يعادناكهنا ىلع ى-.لاك لامن عةياورلا ف( فال خل اذهىلع)ءاشب(و) هري-غفالذ

 مران اديك لاودرا 5 مهمامايا دنا( مهةلخخ) تيلصاذا (ةالصلاةداعاىف) كلامىأ (هلوةفاتخا)

 ةفينخ لأب هذ هو همدعو ريفك-لا ىلع ىبملا ىأالمأةيعاد مامالان ا ىلع ىنب.هوهو ديعباللات
 ركب ونأ( ىحو) هقفلا ستك ىف ةلا_صعمةلدالاواةلطمءاوهالاو عدبا|لهايءادتقالا ةدص ىتاشلاو

 0 تار اا هنن طداحوهو ىداشلا ناحتططأ قد ءودابتجالا عدا لياج ماماوه (رذذملانبا)
 لاوقارثكأو) راك هللاري دقت م_+يقنومهرفكل(ىردقلا باتث الإ ه_:ءيلاعتهّللا ىذر(ىفاشلا
 ثحللا) مهرقك دقتعاىأ (هىلاقن و) فالخ هيف, مهريغفك-:,رككل اب تءاحىأ (مهريقكت كلا

 نهرك ذنعىأ (م-معىو د و مهجارم تمدقت مهاكءالؤهو رسكق حشفب (ةعيف باو ةنديعنباو
 لاقو)4-مئامتعوسدةو(نآ هلا قا لاق نميق) م_مع ىوراك مهريفك:ىأ(كلذ) مالا

 ةلوهملالادلا رسمك وواولانوك_توءزههلا دعي ( ىدوالا وزمدقت امك هللاد-.عهم_با (لرابملا نا
 صقح>و) مدقتاك ىداورلاحارجلا نب نا يقسو:أ ( عيكوو) محلا نبنامثءوهوةلي.قدواال بو_سنم

 ةنس ىقون نازيملا ف ه-تحرتو ةت_سلا هل جرخأ ظفاحلا مامالا ةفوكلا ىذاق يخنلا ور-عوبأ ةةاثمارلت فلأو ةففنلا ة.تدتلا ءايلا حافوةمجعلاني-غاارسكب (ثاسيغنبا
 ة-راخ نب ءامسأ 0 ثراحلا نب م-هاربا (ىراز فلا قدا ونأو) ةثامو وس عدرأ

سسيييب-اهببببباب-اس إب إإإإبإبإب- إب ل بي ب بع*عحسللل ا
 

 ىرازفلا

 نآرقلا نا لاف نهي ث) مهريغكت ىأ (كلذ) نيروكذملانممهعبت نمو فلسلا نعكأ (مهنعىور) فيعضوهو هلوهم نيعل او

 هققلاو ثددحما نسب عج نم ةقينح لأب اص نم ىزورا اهلل دبءوهو(كرابملانبا)ن آرقلا ىاخلاةنمريكف:بلاقو ىأ هلاقو

 ىأ(عيكوو) مكح ني نامثءوعهو دوأةليبةىلابو_فمواولانوكسودزمهلا حتة ب( ىدوالاو) داهاودابتجالاو عرولاو دهزلاو

ايذاتيخئلاورعونأوهو ةئاثمذفلاو ةقفدع ةيثدةوجعم ركب ثايءنيصفحو) ى.ءاورلا نار قسونأ حارا نبا
 ةثوكمل

 محو ريغهقنو ىازلاو ءاعلاعتفي(ىرازقلا ق>ساوبأو):رغودجأ هنعومريغو شعالا نءيور



 ذاب ظفاحىظ_اولاىملدا| ذب واعمأنأ

 نيءاظ ءوءاكبلا ىف نعىو رب ىط_سا ولا ىأ( مصاعب ىلع و) سا ده337 نم همنياودجأ تعود رع غو راني د ني و رعنءىكور

 ىعلاو نيد,تغانمىأ(نيرخآ ىف)ةنسنوعستو عضب هلو تام ثي دح ىأ ةث مدن ءناكوهوفعضهريغو ل ب:>نياهنعوبئاسلا
 ءاملع زن مىأ(نيماك-ملاوءاهقغلاو نيثدارثك [لوقن:) ةمئالاءالؤد هلاقامىأ ( وهو) مهعمنيقفاوتم ىأ موي نيجردنم

 وأ ل -ءاف.ءاوهوةضفارلاك (ةلذضااءاوهالا لهأو هير دقلاو جراوملا ىفو) ةعدتبملا نمرك ذ نم. فىأ (مويف) نيدلا لوصأ

 ىف)ة-الاءالوهىأ (اولاةكلذكو لب: >ح نيد أل وةوهو مل واثملاعدبلا اأو )لالضالاو لالضا | نيب نيعماحلا ىألوعةم

 وأ مهلهكلاماا وجمهدنعسلذا اوققوت موقم-_منانمىفاماتلا هلاقامروظالاو ىحدلاهرك ذنيلواتماو سا ىأ(ةققاولا نح

 هيعوىمتنامهريغو جراولاو عا

 ضراعتا فقو-:لانا

 ىكي 2 :نءاودرارغضه ىفا سوادا هظ.ضرةمحعملا نيشلا رسكوماهلا عئشب (مششو)

 ةعدتبملا نممادتال بج ورام من بجو مهققونو مهدنع هلدالا صراعا

 ةئامونينامثو ناموأت _ةن-تقوثوةحاااضأ هج رخأمال_ءالاءاملعلاد»->[ىراز فلا
 2 2 , ها ا -د -ه .ءا هه ةوحزرعس © دتموزإ |. 00 .

 ىأك ن:لا باك هلج رخأ ىلا مالعالا ةمءالا دحأ ىط_تاولا تهص نب ( مصاعب ىلعو ) نازما اق
 اذ_4نييهاذلا ةءالانم(نيرخآ ىقف) نوعسستو عمسهرمجو ةئامو ىدحا ةنسىق ون نازبملا ىفهمجرت

 (م-ميةنيماك_ةللاوءاهةقلاو) ثيدحملا لءةعأىأ(نيثدخارثك [لوقنم)ءالوه هلاقامىأ( وهو)
 قمهسقن | ىوفنيعبتملاىأ (ءاوهالالهأو هيردقلاو جراو < ا ىنو) ةعدتبملا ف ىألوقي قاعتم
 (نياواتملا عدبلا باص أ و)اضيألوعغم مسا هنوكز و ولعاغلا مساةنر (ةلضملا) ةدسافلا دئاقعلا
 (اولاق) لولا اذهل ثمىأ (كلذكو )ءالوثد ىف( لمنح ني دجأ لوةوهو) ةلطابتألب وامي صوصنلل

 اعاجنق كاسل
 ةددرتملا ىآ(ةكاشلاو)
 ةئباثأ(لوصالاهذهىف)
 ة-ةحأوأةفيعط مأىه
 لاق ةلطابمأ ف

 عقوموق مهىفاسملتلا أ ةيسنلاءايب ةيفقاولاةف ىفوءاغلاو فاقتلاب( ةغقاولا )ةقرغلا ( ىف) ريغكتلل نيم هاذلا مالا نءلاق ىأ
 لهنارةلافك كلامه || دارملاو بذاجتلاوأ عزانتلا ىلءةكاشلاوة-فقاوابواهثم(لوصالاهذهىفةك اشلا)ةقرقلاف(و)
 ن-و) المأق ول ةوه || قولذعنآرقلا اولوقب ملفم,ءاعتلدالا ضراعتاوأ مهله ة:لاوأ ةعدبلا عامنا ىناوفقوت موقةغقاولاب
 لوقلاى_همهنغ ىور [| وأ فقوننملكم-م.دارملا سل حارسشلا ضعب لاقوك لذ ىفاوك_ثةقرفةكاشلا اذك و قول رمغوأ

 (مهريفكت رتب رخ"الا || نعاهوجرخأ ءنيدلا ماكحأ نمريثك ىف اوققوتوةدسافتاداةثعا مه ةيمامالا نمةفئاط مهل كد
 ل + ىف مامالاةبيغوا.:دلا فتوملا دعب ة_عجرلاباولاقو ىلءدالوألا ماو ةمامالا ف م-هلاوقأو هلوصأ
 نمولاداحن اوهنمادانعة:لا لدألوصأ ىقرظند لو حلا عش ملوك ش نم لك هداراز 2 وىوضر

 لهأريفك-:ىأ (مهريفكد رتب )لوقلا اذ فلاخغا( رخ'الالوةلاىنع مهنع)لوهشاءاننب( ىور

 3ك دا قرقلاعأ

 نسحلاو) باطل نب(رعنبا) هلادبع( و) بلاط فأن( ىلع)ةروك ذملاقرغلا نمءاوهالاو عدبلا
 ىلا عت هلا ىذر هلوقل يقاشلاك (ءاهققلا نمةعاجىأر) مهريفكت رتب لوقلا ىأ( وهو ىرمدملا

 رافكك رظان عج( راظنلا) ةضورلا ىف ىو وذلاهاكحاك ةيباط# االا هل مَقلا لهأ نما دحأ رقكا أالهنع
 لوصأءاملع نم( نيماك-تلاد) ةرظانملا ىلع رداقلاولدالابةؤر_عملاورظنل اباد أ ىأر ذاك كح

 مهمكحىأ(نيسعناتلاوةءاحصلاثير وتب )ريفكتلا مد عىلعاولدتءا أ (اوجةحاو) نيدلا
 ١ ةمومضمة|مهمعءار وة مهملاءاخلا ساقيءارورحو مم راقأو مهئابآنم(ءار ورحلهأةثرو) ثيروتب

 (تلاطئا نلف

 تباو) هج وهللامر
 ىلاعت هللا ىدر ) ر- ٍِع

 زعرمللا عار اهوتع
 نمةسءاج ىأروهو

 هس اس

 مك (راظنلا ءاهق_فغلا

 (نيملك كة لاو) امهعابتاو جفاشلاو ةقينحىل' اك ةرظانملا هنمو ركفلاو لماتلا ىنعع رظنلا نهرظانلاعجءاظلاديدشنو نونلا
 هثرو نيعباتلاوةءاحصلاثيروتب)ةءالاءالؤهىأ(اوجتحاو) مالاك-لاةفرعم مهثحابملجنالهباومسو مااكلاءاملع ىأ
 اودقاعتو جراو# اهب عم”جاةفوكلا نمنيليمىلع قارعلاب عضومرمصةي ودعىلوالاءارلا مذوة>وتعمةلمهمءاخ (ءار ورح لهأ
 اوءمتجاو اودقاعتءاوك-لا نيامهمويعز ناكو لها ةعقودعب ههجوهللا مرك ىلع ىلعاوراث نيذلامهواسهيلا او.سنف .هيأر ىلعاسهب

 نا عىلانال_جرسهذةةريثعم_مهتافتفافلانوثالثمهوههج وهلا مرك ىلع مهلتاةفناو رهنلاىلا اوضم م ىلع لات ىلع

 عضاوملا ذهب حجرا و2 ابهاذمترهظو ناو ملتىلانالحر ود رب زحلا ىلا نالج ر ون هيلا ىلا نالجر وناةجسيىلانالجرو

 وهذ ةءاحشو معو د_هز هيف عمتجا نم لك ل؛ مل سوهيلعىلاعت هللا لد لوسرلا ل ؟ اب ص: يال مامالا نا موبهذمو ىفا اغلا لاق

 مالكلا باك ىفةروك ذمةريبكللا ىكن مودباحصلا ىفمهتاداةتعا للي صاغتوىلاوااو ديمعلا ن مناك ناوج رخو عسب وباذا ماممأ



 ةالصأاهيلع هلوقل شب رقي صل ,ءال_ااوةالصلا هيلع أ اب صتخن !مامالانااذيأة:ءلا لهأس هذ منا ىنالو ىسثنا
 فرعنمو) ةونلا تدب ل_هالةمامالا صاصت+اينولو ةيةعيثاااسعاونيحيُأ| ةفالذ تحث هنو سارق نمةعالا مال لاو

 ماكحأ ىرح و نيما ارب ةمىم-ممكدو) مهيد ىأ(م-مممتام نمي)ءارو رحل هأ ىلعفوطءمو دولووا ةغيصن ( ردقلاب

 ذيفنتو مهقاتعا نم( مالسالا
 عدبلا لهأرثاسو

 اوناب ناق نوبانك_سإ

 ىأ (هنال اولتقالاو
 نه) عونمهءادتبانال
 ىأ (لاقاك داسفلا

 ىلاعت هللا وأ كلام
 عطاقىأ(براحناف)
 لاق يح ىتإ راسطلا

 نيذلا ءازامناىلاعت
 هلو_سر وهللا نوي راك
 ضرالا ىف نوعس و
 اولي نا اداسق

 وأ اولستت نا ىأ

 ناقش نال
 مويديأعطقت وأاوبهنو
 فالخ نممهلج رأو

 نماوقنيوأ اوبمتنأ

 وأ جارخالاب ضرالا

 اواخأ ناسحا

 ةيكالا ىفواف طسقف
 برع عسحتاو عمت وننلل
 0 وهلا 0 م-ميلع

 رميختلل اوأ كلام د-:ءو

 هلو-ق هيلاريسسبإك
 (هلاق مامالاىأرنا)
 (لتقيمل ناو) ادحىأ

 ةيلصو ناوادحأىأ
 مامالا ىأ (هلست)

 هيردقلا ف كلاملاواسءاو ىذاقلا ل, ءمسا لاق مول ء) ماكح الا ر ثا سو مهاب اصر 4 0

 ةفوكلا نمنيليمىلعدب رقإ-ءدرصةز وح وةزم هوةدودعفلأ اهدعبةل وهم ىرخأوواو لبق
 ةد افلام هئارآ ىلعاودقاعتو هنعىلاعت هللا ىذر ىلع ب رح ىلعاوعمجا نيذلا ج راو لاهي عمتجا
 (ردةلابفرعنم)اوثرو( و) تاطوسملا فة فم مهتاداقتءاومهؤارآو مهل او ف“ هلادق ىلعو
 مدعل(نيمل_# لارباقمىفمهنفدو) ةيردقلاو راو لا نمىأ(مهممتامنم)هثث رودي ردقلا نمناكو
 ريغو مهاومأومهث مدةنايصن (مهاعمالسالا ماكحأ) هلوقل فاضمر ورحم ردصم(ىرحو) مهرقك

 ىقكلاملاةاسءاو) هد رتىف مدقتاك ظفاحملا قد سانيليعمساو د( ىذاقلا ليعمسالاق) كلذ
 هيلا هال ب اهذو هنوقعمءالوهسهذملكلاملوقةفلاخت نعباوج ( عدبلا لهأر ثا سو ةيردقلا
 م-مميلطتىأ(نوداتةن)م-مناكلام لوةنلوصالا لهأو نسدلاءامل ءونيعباا اوةباح دل | نم
 ليم_هرفكلل سدلم-واتعب همك (اولدق) او ويل ناىأ(الاو)مهتب وتتابق(اونان ناف)ةيوملا
 هله اعمال عقدي مناف هعفد ب حاموهو (ضرال اىداسقلانم) لطاملا مهداة معا ىأ(هنال (

 ةاغبلانم(براحملاىف) كلام( لاقإك )م هدئاةعداسثاو سانا !لال_ضا ن مهمزاياماومل قلل تئقلاو
 (لتةي1 ناو).داسف عفدلةحاضم( هلة مامالا ىأر نأ ) ةلطأب ريغ مهم اتعو ناطل ل نع نعجراخحلا
 ىتلا(لاوءالاقوهاءاب راحغادافو) هداسف عقدل لبهرقك- ل5 س.او(هل:ة)ادحأ ب راما كلذ

 ءازحاما ىلاعت هل اوعلاهلدأو داليا ىلعهيلغتياه«_فندوعل ىلا (ايندلا خاصمو) اهدسقب وأاهدخاي :

 لك سلف لعل ىد سدا سغلايىعاسلا وهب" الااداسض ضرالا ف نوع س و هلوشرو هللا نوب راح يذلا

 حرش قومه رفكت مدع مهةفا و هنالعدبلا لهأ ل تقى ريغل اودى ادع كلام بهذخ رفكلل لاق

 م-هذئاقع انثئف اذان كل ءاهةفلاو ىرعشالا ماكل قاوم ةلبقلا لهأ ريقكس مدعنا ملعافقاوملا
 قالطا ىنذيال اذ_هىلعفليقىسهتناةونل وأ ةيهولالا فحدةراماعطقر كلا سجوباما فان دجو
 ىقرفكلاب ديقناهنالمةن_سمريغىذاقلا هلافامز ا نملدقامو ث حب هيؤو همدعو ريفك-لالوقلا
 هلهجوالمالاك ل ةللددافرهطظ نملك قاقحةسا ىذ:ةبهناعم فاح اال ة+احالفالاو رفك همكح
 ىأ(اضيأل خديدق) داسفل ايىعاسلاداسؤا( ناك ناو )ىلاعت هللا ه<سر فنصملا لوةو 0 تادتلا
 ىفدافالاىلا ايندلا داسف لوب دق ىأ ( نيدلارعأ ىف) لوخدالهداست لووثب دقهناهانعمايندلا د_سقب يك
 (داهلاو جملا ليدسنم) هلوقيكلذ نيب واهدسودعل رذلا ىفهد_عاوقىلءءانب كلامهعنماذلق نيدلا

 لهأدافو) نيدللداسف ىرمسالثل هلق زاحأ |اذ_ول ةهعنمامعداهجلاو جملا ليدسد -ةيهداسةي ىأ
 اهبنولضي ىتاةدسافلام هدئاقعل(نيدلا ىلع)دئاعو عجارادو بوهرثك !ىأ( همظعم عدبلا
 ىلخديدقواتدلا فهداسمظعمىذلا براغ لاح سكءمهلاة-(ا.:دلار ومأ ىف لخدب دقو) سانلا

 عواضم هلوأ مضب (نوةلياع) هلوةبايندلا ف هلوخد نيبو ىلوالا ىب رطلاب هل ةةزاو جماعي ف نيدلار ومأ
 مهايندل ىرست ىتلاةينيدلا(ةوادعلا نمنيمللانيب) هروهظ نعةبانك وهوح رطو ىر ىنععىتلأ
 ده ها ل1 حقل وواقع اماقالا رو 15 11 9 ال دا ل يس ل

 دلت اعملاب

 قىأ (ايندلا لا همو) ءامدلا كة سلصحا ميس واهة>ىقىأ (لاوءالا قوهاسا ب راخاداسفو) هلوقب هنسبإك ىلوالا سايق
 داضو داههلا وجا ليدسنم) ةيعبتلاب( ايندلارومأ قل خد, دقاضبأ )داسقلا ىأ(تناكناو)ءامدلاولا رمال اظظ سل مانو

 داسقلاىأ(لخدي دقو) هلوقب هنباك اسيئدلا فداسفاضيأهيلع عرقي ناك ناو( نيدلا ىلع) عقاوهرثك [ىأ (همظعم عدبلا لأ

 مي علا هدلربسملاو را هللا مرسدقوءاضغبلاو(ةوادعلا نمنيممل لا نمب )نو رغب ىأ فاقلاوءايلا مضب(نواياايندلارعأ ىف)



 نكلو ةعددلا لهأل_ةقلةديفمةبكرمةلءلاورسشملاو رغما ىف اضغبلاوةوأ دنع ثنب عقون ثأن اا ثلا دي: رباسملا ىلع لاق
 اوذخأ اذاامأو ةوعدلل مهج ورختقو وأد رانا لاح زوملةهب مهما ةمال ءامل عر وهجهعبت و هع الا ماما ىلع نعردصامكهل ددعملا ةرثرملا

 ىأ(فالاتدازمانركذدق) 20مل مهريفكتىفىأ(نيلواتملارافكافلوقلاقيةىف)  ه(لصف)#

 (عدبلا بامساراغكاو) || لم قحلاعابتانم (باودللىفوملاهللاو) رابدلا سي رختولاومالا س منوة. راحماو ةل#تاقللاب
 (هاوهالاو)ةدسافلا مهرمأ ءاةبلاو هنايب ىلا. هر وهدم فالخ هيفو راو ريفكت مدع ىلءءانباذهو هّدكوشرمسك و لطاملا

 نك هيلو تاعك ننذلاءاوهالاو ديل اناحأن م(نيلواتملاراقك ا!ىفلوقلا قي ةحتف) هل-,قامهءليذ + (لصفإو

 ةعدتبملا ضعب ىأ(لأق ىقا(انرك ذدق) اهر_هاط لكشملا صوحصنلا ضءداولوأوةح.هصاهاعماكةلطابلام هدئاةعاولوأ

 هل صوب ى الد بيو. || لو ةىلاقن) اولتقيالىت>ةلطابلا»_هتالاقل(نيلواتملا)ةلاضلا قرغلا نم(ءاوهالاو عد بلا بادصأ
 577 (هتاسم) ىأىميمردص»(هفاسم) ىدُغِ ولصدوب ىأ هل مهلا لادلا دي دشتوةزمهلا عافو ةرتحتلا مضن(هيد و

 فقواذا عدتبملاىأ مهوهود*و:ردقلامدعنمىدليالامىلاىدوث هناوهذب ربالو عقلا ل عقبال هنأ ةلزن عملالو ةكهيلا

 بتكىف _هةمهيلعمالكلاو حيمق ح_..هلاىل_هق نولو#. وهردقلا ىقاخو هذيكمب هنأ هنوأو ُ

 ادافتع ادةنعبالىأ(لوقيال)ه ملاك هيل اىدؤامىلعىأ(هيلعمت ةواذا)لئاقلا ىأ(وهو) لو الا
 ل وهنا هعيدصد (هياع

 ةقيقح ىلع عاطا اذا ىأ
 هيدوباتلوقنال) 4 هنمعلاو هيلع عالطالا نءايانك 0ع فقو ءاوقو هنامد_ةمورفكلا نم(هيلا هلوق هيدوب ا )امزاح

 0 ا سمان ور ضال نتعلم ابدى تترك ذه ياك ا
 ب اك ىفوةيلوصأ 5م ىلعمامي همدع ومه ريفكت ىفىأ (كلذف روماكد لاو ءاهققلا فامخا) كملكلا

 لاقاذا اك كلذر هيلع || *دع ىأوا ولادي د ثني( ب 9 هند )نيماكتملاوءاهةفل اىأ(مْمخ)المأب هذموه له سهذملام .زالزا
 نكلوملاعهللاناىلزتعملا نمروه#اه.لاقىذلا)مبهرفكلوقل اىأ( ريفكمتلا ]ةثطَحَتلا ذض سي ودتلاواح حصاناوص

 ريغكسشلاو ةيب وب رلا بئاحة بانجو سدقلا رثااظ < انوصهيلا ىدوناملارظن مهرثك [ىأ (فلسلا
 مهنسو) ةغللا س25 نمهريغو ب رغملا فك اطخ أ دقن ةراقكلا نموهءالوالا لاق رموين»؟راقك-ااو

 داوسزه) ركذاسعنيلثاقلا ءاله حارخاىأ (مهجارخاربإو) هلع مهريفكت عنمىأ (هابأ نم

 كلوقهلل يقف هلاعال
 نأ ى نىلا ىدوناذ_ه

 فصوبالذااماعهشان وك 5 0 :
 لوع مع هلنمالاملاعد اس رئاخ الا ثيدح اك هنعىهلا ا ىفةدراولاث داحالا|ةلنةلا لهالانو صنينمولاا خت فو( نيملسملا
 نقلا :|لودتنال ف 1 نمور م_هلاومأوم_هءامد ىنم اومدعاهولاواذاؤ ثلا الا هلا الاولو هد ىت> سانلا لاق نأ ترمأ
 3 ع 7 6 8 ماظءالاداو كاوا و>امةنيدملاداوسساسالا قلاقةعاس#لا ىنءىانهداوسلاو ةحيصصلا ثداحالا
 0 0 0 داوس مل غنا تاقوىدخ_ثرم معاج ى أ ىداوس موقلاداوسترشك لاش ونيمل_ملا ةعاسج

 :ملوقكو 200 ةيدورمخلا ةيميداربالا ةلودلا فرمصمضرأ ىلع نايصخلا
 0001 لاق اهدوهيربلانودددي وتب 3-0 هديمعدوسكلل ا ءوح وداوس

 نب هلالووث. اتحمل اهديبعزيمل لاداو نظف « هلعفبءىدلار ةدلا طلغد_قف ْ
 ةحيربق عئاببقل (ةدارا | (نيءاكتملاوءاهةفلارثك ألوقوهو)دعب ىلءزاج ناوانهدارع سدلو موتماع نع سانلا داو سدر و و
 هرم هياحمس هنأب باو و مالاكلا لئامنم كالذي هقل عنب هنال كلد و هقالطا ىلع سلو رْثك الاو رهاغلا ىلعءانب هنأ ثملعدقو

 ةلشلا واعرب دا بنار فال: خا ىلع ىأ ( مهفال خا ىلعو) ءاشامالا هك. ىف عقي نأ نع اهم ؟١

 ريفكتلا بوص نمم-ْمخ) مهريفك-ى ىأ(كلذف نوم اك اوءاهقغلا فاتخا) فال ىفالّخا ىلع ىأ ىحندلا لاقو ةعرتلا
 م ؟ألوةودو) م« هونعىأ(نيماسم ادا وس نم م-هجا رخا ريغد) ريفك-لا ىأ(هابأ نممهنمو فاسأا نمر وهاهي لاق ىذلا
 هيدي تال اوهن رعشالا نممه هرثك |ىا(نيءاك .ةااو)امهريغو ىذاشلاوةفينح نأ 6 (ءاهتفلا



 مظبوهو مهامعب (قاسف)ة هد -ةبلا ىأ(مهامْذ مما بشي ؛اموءأبأن هىألاقو ة+ قو زيةةئاطلا ندر وهلا ىأ (اولاو)
 تعج تول د_كلق مع ص د وهو مدهدابتجاق (لالس 7 ص صءع.ج وهو مهدأ ةمعان( هادع) )قاف عج ني_تاادب هد _ثاوواقلا

 ف 000-52 رحتهئارهاظااو لوقا ارد -هم+هئر اونكور وىفا م !١ل ة(ي ني ءل ساانه) 2 جابه >-ماىقو رو 1 ر اونو)

 نيدلاوأ :دلاروه «أىقم رياغو م - نم هواار ؟لي كحاب (مهماك حاب] ب ؟اغلالوهخا ةغم دن ةحسأ قو زي ولاب( م تاع 0

 ناهخ_ ىقو( نمىلعةداعاالنون سلاف وز ريفك لا مد- ءوهو ريخالا لوقلا ةدصيلا ابا ما مككفو مهث 9 اونهلوقةو

 مواك (كلامباحدأ ع.مجلوق) :داعالا مدعي لوقلا اذهىأ( وهو) 11 نوب ع دوما

 )ا 11 10222522------- مس مس انك نباو ةريسفملا
 (ةادع) وساق عج راعك-ك(فاق) ا كا 000 هد وْنَد كلامىأ (لاقمهشأو

 لاذع جماللادي ل تاو ةم>ءملادا ضاا ذدب(لالض) لاعالاو ائاةعلادا بق ند ث أك موماك_ةرال هباحصأن مدحاو لكوأ

 مهزيمل سملاثران مك ىأم ب راقأ ( نمد تل نم) ةعا#تاوأ ةمظءعا ا نون ,عراض» (مهرا دلو) عد ديلا ىأ ( هنال)

 (ةداعاالن و:--لاقإ لوةلا(اذو) .هريةكست مدعأ موياعومهلا هيف( مهءاكحا مل كك و) مهنمو
 دحاو(تقوىفاخ لا ضءءىؤومهتال_صةح دومه ءادتفالا ةها ( مهفلخ لص نم ىلعأ) ءالضلل

 ةقشللا هريغنودةريثكلاتاقرالا ىفةداعال طة_ستدقهنا ,هوتلاعذ >هركذوتاقرأ ىأ ( رثكأى الو)
 قو(مواك كلام .احصأ عج لوق) ال_صلاةداعا مهكر[ لوقلا اذه( وهو دو“ :--(ل 09 ام
 عدت ملا ىأ(هنال) نوذحس(لاق) موجارت تءدقت دقو (سهشأو ةناذك نياو هرم .هملاهنم)ة ا
 ماك>أ مازغلاو هلوسر و ءهلل د هقيدص* |(مالخالاو مدح راه“ عدو ن ههبكست راىذلا (هماذر 00

 (اوققو وز مدعو مهرب رقت ممم (كلذف قنورخ ت1 َّ ةىأ(ب رطضاو) هلاحرهاط ىف نيدلا
 لوقو مالسالاو هو (هدضو ريفكت االوةأ اانع) همدعبالو مومال_اباو هك نيفرطلادحأ نع

 اذافءقال_ لوقو م-هريفكتب لو: هلذ كلذ ”لامل وة: ةخاو) مد ا 1 ةلاوهو عدار
 ؟ داما نمهغتوتوز كلام لو: فال فاوةحسأ قو هم (:5نورخ ] فن ونو مه ضعي برطضا

 نمو ىلاو) ديعاللاقدران ودع هد لاق درا“ و :]وة+ قة فلت+خاىذلاىل ع لا اذه نم ىأ (هن 2 5 0 )

 ل-ه'ماما) لو دالالدأ أن هىنالقابلا( ركب ونأ ىذاةلا سهذ) كلام ز علو ةثما فتوتلا(اذه 7 الو 1
 ني -ئارئملا نع ؛ةلرت_متابث + 1م-جةةون نه مزاد :الو عو رقلاو و دالا ىف .هاد ةمو ا ا / 0 :
 نمليقدتو هللاىلاةرخ” الا ىفمهرحأن اف ماك الأ نهريثك ىليطعتل لك 15 0 0 ّ
 وأ ىداقلاو مهري_ُءالو .هريضت0نيدلار ومَن «لئا هيف نودمتحلا فقون كو ىتذأدقف ىردأاللاو ) 5 0

 ةقفؤ ا واولارمس كو هل -هملاني_علا نوك سو رمضي وهواة _ضراعتملاءار“ الاول لك ب 0 00 0 0 ىأ سوم ةلث_كلاهذهىأ (امنا) روكاملار ب ونأ ىذا ةلا(لاقو) عصالا 8 0 - الا اطهر فصلا ديحرش بو موهض بدحو لام هنأ لوقو ىذ اش هنأ بخش | ىفالقاب كلارك 0 سل
 00 ىوتلا اذا صا“ هءامفوق ةنمو هوواولادب دشن ونيعا احم مه طع هطم_ضر هل وهمداصو 59 0 و

 00 1 همر كا ايكمران#/ قفلاذا) هعارجتسا ب ضي هريسغو رعاششلا نممهشنالامأ| 0 0 0
 | ءاملعم هموقلانامهضعد ن نظو رقكلاهمزملا امىأ(ةيلاىدوباماولاةامئاو )هولاق مع ءةي5ق(رقكلاب ىأ(م-ه ُ

 4 :م) نيعدمب لا قه

 فاس /| فال حالا ادهن مو<2 ىلاو )ورح ”الاديؤ_ررطضاام لبق نمىأ

 ماماوىأ ( ل 1 ىنالقابلاىأ(ر ركب وأ ىفاقلاك مد نات دكان

 00 را نمدبالو( هبل, ىدونالواواتاساو رقكلا ءاباوح -رمإ) ةعدتبملا ىأ موةلاذا) تلكم

 علل هيفثنالوقي لهف هلعالن ك-!وملاعهنلا نا الثم لات اسال دفا اوه ل كلسحالا رت 2م نالصا# او ىقءؤوتلا_!وهللاو

 ناكنارهرفكال علاهراك-:اوملاعد ؟ بعت هنأب ف رتعا دقلوةد وأ عاسجالاب ر هك كلذواااعدللا نو . نأ نىلاعاو هنا. هل

 . ىلعأد اهتوهناحمب هع لل للاولاد رسل هناىلا دوت

 هدا نمىأ (-)
 هلاح هملع تبحسدملا

 هعاد:باىأ (همتذو)

 مالسالا نمدج ردل)
 ةريمك ه-ةءديزاكناو

 (نو رخآبرط ضاو)

 كلامبا>صأ نع

 رههكيشأا (كلذ ىف)

 اوةقوت ىأ (او-ةقوو)
 رع هككلاب 3 وهلا نعء)

 8 اللسحا



 ىو الاناك (سن :أ نبل الام<- ماما لوةِب؟ا راظطاوةغ لعزاضر |ءذهىأ (ةلثس1لا )ركب ىلأى ذاقلالوةىأ( هلوقبرط كما اد)

 لها انمد>الئأ (لاللد دوت !انمهر هك نمىأرىلع) عدم .ل!له' (م#ماهمالك صعد ىف)ىفالقابلا ىأ( لاق ى>)هءاما نرخ

 ةغيصب ( مهثب راومىف ف1: و) رفكلا ىلع م هرفكم نمداقةعاىف هنومل/ مهتيمىلءةالصلاالو مهحئابذ لك االومهتحك انمإ ةنسلا

 (مهتيم )ةرو كل 'ءارلادي دش (ثروناضي|) القا لا( لاقو)هريغو مسافلا نيا نع رام ىلع (دترملا ثاربمف فالخلا ىلع) لوهح ا
 لا ار رب - 2ك لا كرتىلا) ىفالقا ءلاىأ(هليمر :ك أونيمللا نم مز هعدل .اىأ(م عن رون الو نما اا نممهتثرو) م ممدحسن ىو

 لوتذملا( هلوقر ؛ك أوىرعشالا نحل ىف) ةقيرطلاىفىأ (هخي :ثلرق) مهريغكةبلوقلا ف ىأ(ه.ةبرطضا كلذكو

 ىرعشالا ىأ(لاقو)“ ةوممل اود و" !|نمه.واعتي ابوىأ(ىرايلادو>ون له اوهو ةهدحاوةلصخ رهكلانأوريقك-: لا لرث)هنع

 و ىءميقهناىأ(ح-ياوأ)ماجالاك مسجل ىأ( محجهللانأ دق ا نه«هرع)

 ىن) ىغاقلالوةىأ( هلوةيرط_ضار).انابهدهدامو ر_ةكملامسامويلعاوةلطب ملء هتادارملاو فالا
 ص اامهنا :أنبكلامه-مامالو_ةبارط- طاوةىلع) تاع وج (ةلكسملا

 ىلوصالا نال هلأ غ نيابفور-هملاسيطاا نبدي رك , أ لاقت هناقيط ىفىانزرلا ح رصهبوبهذملا

 هيدارب نالت هناالا ى- متنا عيصصلا ىلعة-هيارلا ةئاسملاس أر ىلع دلاددح كاملا ىرعشالا

 ف)ر 0 كب وأ ىذا لا (لاوىد>)ردربد_ةءارها ا ظع ءابابامدر اعلا فنأالا لاما ف رعلان بركب ونأ

 تامالا مه وزن ىأ( م هت كام لتالا مهلاوقأ ىف ( ل واثاانمهرقك نمىأر ىلع مهنا همالك ضعب

 ىلعمهشيرا وهف فات و) هدنعةرفكمهنال(مهتيمىلعةالصلاالو) نيك رشماك(مهحئابذ لك !الو)
 (مهتيم) فيفختلاوديد-ثنلاب(ثر وبا ْءااضءأ) ىذاقلا(لاقو دنرملاثاريمىف) مدقتملا (ىالخملا
 4 0 || مال_الاةقالعل ,املا ثدب ىلءاعد# (نيها- "ل مث دو)م ممهتام نمداريم ى طعن ىأ

 رمد لهو( س

 لع 6 | + ال(نيماملان 00 راقأ نمتامن «تاريم مهيطعنالىأ (مهثرونالو)

 ١ لو قباعىأ ل ل !ان) عدبلا ل هال( ريقك لا ءلرتىلا) ىذاقلا ىأ(هليمر 1 أو)ثرالا قاق>ةسا

 ىذاقلالوةبرط- ل اك قد :ءتهذ؟سدل سهذلامزالنالم_ههالاك هيلا

 ىو راغاو هرب وهي 5 ولو ةولوصالا قه+- ثوهو(ىرعشالا نسحلا ىلأه خي .ثلو:هيقيرطضا)

 0 ,انا(ر ةكلاناو)م-4 ( ريفكلا ءارث) هنعل-_ةنامىأ(هلوق رثكأو) لي اذك ةظب باويدتع

 (قيرطلاىنءاقاي نمضغبوأ)
 فقو_ةسولبارو_صناك

 ضرالاو ءام-ل انبي شرعأ |
 صعب ر_طاخ ىثرودو

 فوفدهلالا هنا ندب رملا
 ةغلن دود ةيعاوهثرع

 كلذفر وهثلاثددحلا
 ردا با
 كلانهةمدق ا هتاولص

 هدارم نوكي نأدعدبالو
 مسج هللا نابل و-ةلانا

 نمضعبوأ ح-يلاوأ
 و رطل ل
 سيلف)» رك د> 5

 هدوجو.ىأ (هيفراعب
 و-هو) ىلا وت وهناح مس

 فره. ثيح رث اك لاك عن سل 9 (ىرابلادو> وب له<ا) ف صولا ىن هما -ظ:وركذ( رهوةدحاو)ةفصىأ(ةلص)

 (لاقو) همدناد >واال هنري الو هللا ف رءدال نان مد 2 : مك هلياالا هلا الاولوةب ىت> ثددحلا ىف هلوقل

 لاتىأ مو عقرلاب/ ح .تلاوأ) ىراصتلاوةم- ناك ( مسج ىلاعت هنا ن ادقتعا نمةرم) ىغأقل اوأىرعشالا

 تا قر_طا|ىقهاقأب نم ضءدب +) هللا نا لاق ( وأ)«يقل>وأهنيعحيسملاو ههلنانا

 لك نال( رةاك) هلاقام سدس( وهو)هنله+مظعأو هو هلباوه هلاب سدل نا.هلوقل هفرعبالهللاب ل هاح

 نيكل ادع )ىلا ءماونأ هذ) ىرءْمالا هلاقىذلا لوقا |(اذهلذ هس

 وه سدل ىلحنأ ظفاحما لافدنعهلااسل(ق ة«لادبعد جىنالهّتب وجا ىف) مدقت اك نيمرحلا ماما ف سود

 دو+واثحاو ونس

 ىف ثداحما دوج+وسسدو ١

 انهن مودوه-ثأ امام

 داحتالاو لولحلا بايرارغك
 ل نت ناو لاو

 رك ًادابعلا ىلع م هداسو

 (ىلاءلاوبأ 55 ةلالهأن ءةعدل ”مملاربق اك: ٠ مدع نمىرعشالان ءىورملالاةملا(اذهلئاو)دانعلاو رفكلا ل هأر ثاس نم

 ىلا لاقو ىحدلا هرك ذىل دشالاىأ ( وادبعد © ىلالهّب وجاىف)ة- ىقاشلارباكان نموهوىلاعتهللاهجر نيمرحلا ماماوهو

 مامادلو روةثامسجو نيناعو ىدحا ةئستامو ةثاه-سج ورشع ةن_سر]وهريغرخ 1لب : ماكحالا س> اص اظو احماىل دشالا سم . اذه

 21 ظفاحملا ق# اد. .عدأو ملقى وت مامالاؤةئامعن را و نيعبسو نا عةنسر وباسم .تاموتامعبراوةريشع عسنةنس يمزح ا

 اًضي اذهو قل دبعد# ىنالهلب وجا هتلاهجر ن اميل سداولاونأس هذا ذهل هو هظفلام ةخسن ىف تد ًارولاق ىرتاع ماكحالا

 د _ذعو ةثاه_عيزاو نيعيبسو عسب رأةنسىفون ىحام لا رلاخ نبناهيلسديلولاابأ ن الكل ذو ل: تالا ظفاحما قم ادبعن وكي نأع مال

 يىلاهنرءأ يلا مماوبأ هنواح يذلا يتلا دنعول- ا هللاوكلذ عصر القمع عسب رآةنسلقوةئامس#تو رشعةنسدلو يتحلا



 ذغانأن الام اوىأ(ن (ناكو)ةثاوعب رأو نيثسو تن ةن.ثام ىمهسلا نوراه نيد م ني ق ادن .ءوهىنئاسملتلالاقو ى-هتنان آلا

 10 !ايلو لاب *لا ىف ىأ( هيف اعاغلا ناب هلرذت ةعاف)ر ؟أرمفك-:لامدعىلا| هب .ثىرعشالا لب مىلا (هلمملا نع هلاس)

 لماةةلوالان م”فتوصأ ىناثلاو (نيدلا ىف مظعاهنعمل_س جارخاوأ) )هيمالسالا(ةللاقرفاكلاخدانال)ادج رسعن ىأ(بعصا)

 ىأ(امهريسغلاقو) رانلا ىلعك ؤرحأا .دغلا ىلعك ورح لاقاذه لجأ نم 3 مال_باوةالصأاهياعولعلو
 |3000 0اا88اا0 ا اااااااااا ا ا  ت ت ىلاعملا ىف وىرع_بالا

 (ىذلا نية_ةغانم)

 ىذلا لوةلاىأ أدّتمم

 وخلاقي نا (بح)
 ريفكدلا نءزارمحالا)

 ناو(ليواتلال_هأىف

 مه:ىفاطخ مهلي وان ناك

 |10 88]/أراو ةبساماةئاملا ل هأنممنالءرمغو ماكح الا باتكتحاص ىلدشالا ىتئادمعاظفاما
 دي ىلال هل هدد و>اقناميلسد 5 د واسلاا دكلل لهأنم

 رة ندا نىماد عوهم :اسملكل |لاقوأهب_4م رصع فالث>الاضر أ عصا الوهو قم ادع

 ىلودشالاوهاذ- هه قماد_هع نال .ةامسجعلا نمو ةثامعد راونيع_سوتشةنس قون ىمهسلا

 ةيئاكلاهح عادا الب لدا ]او ههناقهّم وجاب ةقلعمتسنل د ىلال هلوقىف ماللا اوىههسلاو

 وهواوغل سلر ور-غاورا كاونو:دس نال كلاذَدِ وحالة كا عغنصواهعجىذلاىأد#ىنال

 لهأ ىف:ةروك ذل (ةلٌٌ--لانعهلاس) ىف مار عنيد مونأ (ناكو) لامر طخالو هل ىنعمال فسعت ةحابتسان افإ لولا

 نمىلع لاكشي و(بعضب)ةلدملاهذهىف ىأ(اهيفطلغلا نان) هل ب اولا كرت نع( هلرذةءاف) عدبلا (نيدح ) نياصلا (ءامد
 هرغكل هلهأن مسدلودو مالسالا دل مىأ (ةلملارفاك لاخدان الإ هنم سدلام عرشلا ف لوقي نا فاح ,٠ لا لا تيئاضلا
 اذلفنيسيناحلارط+خنمهيفاسل(نيدلا ىف م-ظعإ) لك-ثمرعأ مالالاةلمنمىأ (اونمل م جارخاوأ) 0 نيعباتلاب 0

 المسح هنالاق ن< 10 ممم نااولاقهبرعشالا نأ لعاوىلاعت هللا ن مهقو هل 5 لاهذهىقهبحمل
 ةعمش نباح ركن وهل ,انملاسهذمازووةداسملاىق ماسجالاك ا ىسج سدأ ىأ ف يك

 انلوقىتعملاقو

 تدثأنم م مهعمو نوعذت« مهن م هدزعرافاكب ءاو سل ءالو هو ةقك-ابلاو هاذ هد ض رعد سدل هنأ مدج

 (رطخ)باوبالا عيجف
 ر-طخوذ ىأ ن ينحت قب

 حتمي نوكي ناز ودع و
 لولا حصالاوا لطم افك أول لي حرشلا ىف ضذارلاهءحرمد ايكراقك ءالوهو اهمزاواب ةيمس#لا هل ءكرتىفاط#او) رسكف

 نياك .ه 4 .ةوصلاخ, اممم سيلوةيلواحلانمةلوللا ضءبمه هللاو هلاقذىد رطلا ىفالجر ىل نمو ندوه ةاكىلا

 هب رهاظن مموياع ب صعت نو رتغيالث مهيلاب تام مهنا صو م اكرم هللاانعقن ضراغلانياو ىل رع (ةمجح كف فاطخلا
 02 2 سلوضوللا (ب < ىذلا نيقةغان م)ىلاءملا ىنأو ىرعشالاريغىأ (امهريغلاقو)ءاهةغلا ىهوىلوالا ملا ريكي

 م-#الاةماولوأن يذلا( لد واثلا لهأ ) نمةل+ .ةلا لهأ( ىقريغكستلا نم م)عوقولاو رذحماىأ(ز ارث>الا) (ممنم )ماج لآ

 نيدحوملا) نيلصملا هلديةخ:ىفو(نيمل اءامدةحايتسان اف)مهلي وات لقي ل ناو عرشلا قفاوبامب مل-سممد نمةخس1 قو

 ل-ةأوفخأىأ(نودأ -_- ةاكفاأ)ل 5( 3 ارتىفاط# و١ هللا سض غهنم ىذ# ماظع مآ ىأ( رطخا انواملعلاودقو(دحاو)

 ةفو ر_عملاةما>لا مدا ويك هدد هلآ مسا يملارم كد (ةمج)ةفاراىأ(كفسىاط#ا ن ه) هللا دع

 لتقلاةل-ةنء ةيأنك هنالةغلا مه قو هللادنع هلاحوهرغكي مك مر هاظلا هد (دحاو ل -ممدنم)

 دقو) دار_-غسيالورث اك فلأ ل ةنمنوهأل“ ةااالةمادلانةدحاو ةمج ع مدةقارا س ةئنامهوتو

 ىتحسانلا لئاقأن اترمأهريغوىراخبلاءاور عسي ثيدح ىف ) سو هيلع ىلاعت هللا ىلصلاو

 (ىعياهول اقاذاف) اك زلا اون او هل مالصلا اوميقي وهللالوسراد_- ناو هلب الا هلاالْن ا اوده-ش»

 هللا لك هلوسرة لاس 9 ومايا >وب (ةداه_ثلاةملك ١ مل_-وهسيلعىلاعت هللا ىل_ص

 مال_تالا ماكحأ مرسلا هلا نمنالءاك زلااونآو ةال_سلا اوماقأو ل-ةءو مل--و هيلعىلاعت | 1

 ادا تسمع تراس ناو لئا الءالو :سقدهبضم, هلا اذلو مازن لالاب هيا ءلد-5 7 0 دح ااًوردا مولا

 اوظقح هل دساواحئاحر 0 0

 (مالسل اوهالصلاهءلعلاودق وزهحدص 0 املا وه مغوىذم رتلادأو ردن وقعلا ىف طة نا نم هل راح :وفءااىفْى طن ل مامالان اف

 نااودهشم ىت> ساذلا ل:اهأ نأ ترعأ ) لاق سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نا ام مع ىلاعت هللا ىذرر عنبا نعناخيشلاهاوراك

 اه-فحىأ (ةداه- لاى هبا هواقاذافي اورو كلذاولءذاذافءاكزلا اوني ودالصلا اوميقي 00 0

 نوعموةعسدحواذا

 ' ريفك-:ىلاري ثاهجو

 ىلاد_-اوهجوو مل
 ىغنيف همالسا ىلعهئاتبا
 نإ افلا معلا
 وهوهجولا كلذ, المعي



 رفاول ارك 3 ف ىأ(هللاىلعموباد>و) مالالا ىدالا ةياورىفواهب ا هتياممتداهشلا ىف ىأ (اهةحالا محلا ومأو مهءامد ىم)

 هنا ىلع ثدداحالا,ذهرهاظو هءلق نعت ةةشالهةماساللاةهناعصو سانلا لق نءقْثأن ات رعأأمدرو و رئارسلابلعأ ىاعتهللاو
 هايدل(ةمصعلاو)ىرفوتلافو مو هتلاواهو#ءءالصاك ابوج وهيلع ع-عدحاحتاو ىقردترلاو دئرالاة بون لقت

 ان عاوط ةمؤلاومالاو |0000 000 2 تت
 0 ُض 1 الا)ةمينغلاوءىنلاكممنماهذخأ نغ(مهلاومأو) اول يمل ىأمد عج (مهءامدئمإاوناصواوظفح

 ئأ(عفترتالو)دلارلاو || بسغوأ ل :م« لامذخأوأ النقل تقي ق>بيالا بسكب ىأخرفمهانتتسا (اهقح

 كامو مد نمئا(اهفالحأ | مب نارمأا نافل سو هيلع ىلامن هللا فص ىذلامأومريغو قاغنو رثك ن ممهس ول قامو مهرئارسو
 لالا نه (عطاغنبالا) نيلئاقلا ةلزَت_هللافال_ ىلا ىنهءامنالراخنالا ىلع د: تسل ىل_هفرئارسلاىلوتي هللاو رهاسألاب

 مالو ةالصلاهيلع هلو || ىلع باججالل ىءمالواعرشسجاولاكراصفداعيملا ف |ذئالو هو هنمدهو هنالو أ هريدقتو هما عىف قدسأم
 الال-ئردا مد لال ىذتق. ريح ارهاظو ةيدضعلادئاقملا حر ىف ىفاودلا لالا ءرك ذاك اًذوالارظنلا ىيةدن دنع هبا

 ا دحا#|| ك :رع_ثالاهذوةزسلا لد ضهنهيلا هذاك هنودب ناالا ىةحش ال داهشلا ىماكي ظفلتلا نا

 جد (هياع سايقالو)# ل ديا 1و نامالامو.ولق فمك كئلوأىلاعت هلوقل دب مهد« نموم وهقامهب ظفاب لوهيلقب

 اذه :دراولا ث.داحالا لاومالاو ءامدال( ةمضعلاف) هنري ردد ص واخ مدع ىلع كلذ ةلالدلاعا_جارفاكك رتلا ىلع رصملا ىف "الا

 ةمذمت ا ىأ (يابلا صو. ماعاذهومللا لو رادجم ناومقلاالا هلال ءاسانقلت (ةداهدللا)» ناينالا عماب حوطخما

 ا 37-5 د-ةموأ مو معلل انوه لهو ثدداحالاو تأ الان مه. قطنامعزماثسملاو دهاعملاوةمذلا لدأر يغب

:) 0 ىأةمصعلا( عفت رثالو)هقفلالوصأق روك دمىظفل ىفالخ
 مف رعم) هعاتمملا لاموأ مد نم(اهفالخ حابس 

 ةحومف ١ ءارلا 0 -. . كك هزور 0 6 : 2

 0 5 7 4 7 ىلع ةلادلا (بايل الاَذ- ه(ىةد راولا ثدداحالا ظافلأو) ىعرشلا مطاقلا ىلغىأ(هياع) لج (سايق

 5 فيك هريدقتلاؤسنعباو وهو مه ريغك:]!ب هذنم اهب يذلا ءاوهالا وعدبل |!لهأ يفك
 ري أ( ةنزي(ة طرعم) نا لاقفمفالخ لعلديماووردقو سايقالو ليلد هيلع مقيرل او مهريغكتبلوقنال
 : هفالذ ةءطاقلاةادالا ضراعنالذ(ىب واثألا) ةلباقاهنا ىأةضرعةخ_نىفو ءارلاةددشم لوعفم ا مسا
 ءاحامذإلاوت>اريص مدل كلذو هل + ةيذكم ةراعتا هيف لي والا ماهسةءاصال عضوي فدوب اههجشف
 [كةمالاهذ_هسو<ع م مناو(ةو رذقلار فكي حب رصتلاىف) مهرفك ىلع لادلا ثيداحالا نم ىأ(اهنم
 هيدارتناامامهسلاو (مالسالا )هن ردقال ىأ( مه مهسال) !_سو هيل غىلا_عت هللا لص ( هلوق ”و) دقت
 ضراقلا نبالوقك مه مال_ىاالىعملاو بدصنلا ىعر وأ نبملسللو هانا هنال ئانغلا ماهس نموهام

 مهسالو بدصتاومم هاسسلو © هرم عاض نمٌكيِلفهسفن ىلع .
 مهنا مبياعءقالطاىأ(كرثلابةضفارلا) !إسوه_لعىلات هللا بص هلريمذلا| (هتيمسنو)
 د_هءلاود ءرطلاىأ(ةنءالا فالطاو)اب رقهدر فأي سوهشاو رى رعتالا+_هول-ءةنوك رسم

 قرا( هلوتو) دب مو. لل تع نو بحر لعمل ير لع قد او حرخ نبدا ( اوشا وال ناوين (كانكد) ناكل نلاسقو كوول #ا دوي ةضقارا لعد (بيط) اكوا
 مال_سالاماه_ب ىالماكوأاةاطءةو ردئالبدصنالىأ( مالسال اقمهغ موال مال-- لاو ةالصلاهيلعىذلالوةوىأام ىلعاطع

 ىلعة...4” ابنولئاقلام متالغم- جبدارملا]_هاوةفورغمربغةباورءذه(كر ُكابةضفارلا) مال_لاوةال_صلا هيلع («تيمستو)
 ة-ضفارلاو هب ردقلا يلع يأ (مهيلع) ةنعالا هقالطاوةخسذىفو (ةنعللا قالطاو)اءاسجا مه ةك ىف ةهمشالو ةي ريصنلا نومن و
 لهأنممه رغوحج را وا كاذكو

 سو#هبرذقلامالسلاو

 الذاوضرم ناةمالا هذه

 الذاونام ناو مهودوعت
 وبأهاور يك مهوده-كثت
 نءهحضو 1 احتاودواد

 ه_لعهلوقور_عنبيا

 منعم مال_للاو هالصلا

 هرشو هريخردقلاب نمؤب



 هللا نعا ربع نبا نعىفاريظأ | ىورو أد نيعبس ناسل ىلعي ردقلات :علههد و هلل امرك ىلعن ءلاعلا قىنطفرادلاىورذ 5( اوهألا)

 ذآ ىورو يهدأ سانا اوةك الماو هللا ةنعل هيلع ىلاحصأ سس نم سامبا ن ءاضيأ ىناري- طلاكو 0

 سدكت دوو ريفكةلابلو قمن هز اهرهاظد ىأ(اعس* م دقفإ هلا بسدقف يسن مويس د قفانلع تسن م هو اسمأن ع م 1 اهو

 ْ ىث)ىوبنلا( ثدد_كا ىف ظافلالاهدهلثمدرو دواس ١١ ىأ( هنان) ريفكتلا 1 مدعب لئاقلاو هو(رخ" الإ

 قب رط ىلع ةرفك-!| ريغ
 هيلع هلوقك ( ظيلغتلا
 أن مماللاو ةالصلا
 هتد_صق ازهاكوأ افارع

 اع رفك دقت لوةياسع

 دجأءاور د2 ىلع لزنأ
 ىلأ ندع مك اّلاو

 نم هياورىقو ةريره
 اع هقد_صق انهاك لأ

 اضئاحةارماىتأوأ لوي
 ىربدةفاهربد ىف :أرءاوأ

 ىو د-خ 012

 ىلأ نم نوعلم هبأو زر

 (رفكو) اهريد ىف ةأرعا
 نارتكى ارتكاب دك
 ّح رص أ( ردقك نود)

 ن نود) قة ىأ(كارشاو)

 هلوةك ىل<ىأ (لارشا

 مال لاو ةالصلا هيلع
 د-2:هليا ريد فاحنم

 ددجأ هاور ل

 مكاسلاو ىذمرئلاو

 درودتو) ر-ع نيانع

 كرش هناىف ىأ (هل-ثم
 (ءايرلا ىف) كرش نود
 ةال_صلاهيلع هلو_هك

 ناىقلاكرشلا مالسلاو

 ناك! لجرلا لموعد
 نعمك احتاءاور لح رلا

 ىلاعت لاو دقو دمعس ىنأ

 مئارب نابىأ | دحأ هب ر ةدايعد َّك رسالواحم اصالع لمع آةهيرعاقا وحرب ناكن مق

 نوثلاوى اًرلابىفزلا ة>.:ىقوءأن رالاقر فصالة رشا مو يقر غال ةلرشل وا مالسلاوتالصلاهبلعهنمو ارحآهنمبلطإ 5

 هلك و موهلك وابل هللا نعل مال_ىلاهيلع لول ٌةد_>وملاوءارلابا رلاانولكي ناد هدب الوزنمؤموهو ىلإ نيحناز ىف زبالثيدحك

 ه عيل ادت هللا يةردو»سمنيان نءناربطلا»او رنوملعلم هوهدهأاشو همساكو

 ا ا ا اس ب بسسس. ل سس يحبس

 ءالوم( ريفك:لابلوةبنه) ثدداحالا دهب ىأ ( اهم جة دقف) ةعيشأاك ةدعافلاءار ؟ الاىأ (ءاودالا

 ضعءنه_لعو ندوه وذو ىزب ني-> ىفازلا 3 ربالل_بو هيلع ىلا عت هللا لص هلو_ةاهراشا

 ليواتالةلباقأ هنا لاهاذلت مهريفك مدعابهاذلا( رخ*الا)اهمع(بيحدةو) اهرهاظ ىلعءاسنب
 لءاحالاهركشالم هام ةافراعتماعثاثادورو مّمع(در ودق)ناكللريمضلاو بجيب قطعتم(هنان)

 نه( رزقك! اريغ) قد ىق)ةئءالاو رفكدلاا روك دما( ط اولالا هذهل؛مثيداحالاىف)درودةل؛

 رحزلا قديد_.ةلاوةغلابملاىأ( ظيلغتلا قب رطىلع)اعاس ا مهرفك مدعب عطقلا عم نيملىلاةاصع
 هلةموةرفك لاب قيلت افصينوغص:موةرفكلاباذعل نوةح تدم مهنابتيانكوأ زاخو مهاقي 2

 هتمفخأ(كارع *انودّلا رشاو)ه-:منوهاىأ( رك نو درفةكو)ثي داحالاو تان" الا قربك

 ىلاعت هللا ىل_ىهناىو_هد رثالاى اك طن ود ظو صعب نمنوهأ ريشا ضع و همن دارت اقل نوعا

 املظن آرقلا قر فاك-لاهللا ىحتواكر ثوار قك ىداعملا ضعب ىمساناسعاتاعاطلا ىمسأيك ل-سو هيلع
 ىقئىردالىأديحولانو رين.ةمؤملا صاخو مظع لظل كرش نالامولظ:مهناعااو دلي لو هلوةك

 هللاءاطع نما لاف أك ارهاظ ل بايقخاكرشا دهرمغ نودع ورعالا ن مام هنلارنغل ىردالو هللاريغدودولا

 2 كدعد : اء :هم صد لاو[كو يخل لاك

 ىيءنءوملا ماودىد_:ءديعل و 3 ىيعانتناىديعو ىدوهد ىدنع

 نيءلاةرقان اند .دئو_لا كرت »7 اثن نان هععق كلا ريغ تامثذ

 ناهالا: والحق اذ نمهفر »١ف_ثكودوه-ثماقماذهو ءارق- صاوأك اهندلا ىربناقربلا بحاصو

 ه.ولكامك ثقل فوشلان مانقزرامهللا هقوذةدك مدعلا رمل هلام هوم هىذلاد ماعلا ضد مر

 هللا لص هنعههج و هللا مركو# هذعهللا ىذر ىلع ن ءلثالدلاف ىو رق ويبلانالعاوتئالب رم ىلءربصلا

 قرط ن مهاورومالسالا نوضذرب ةضفارلا نوهس؛نامزلا رخ آى موةىمأ نوك 1 : هنأ لبو هيلعىلاعت

 ةوعدلاةمأةمالايدار 1 مها ؛ ومهداذع ىقم_منا ىلع ل_جهناو ل وامللءأعا هيف ىتمأى هلوذ وةدع

 هرايخالا_بوهياعىلا هت تسلا وود ب يك اوناش داحالاامأو

 دققءاور نملءبالهضفارلا ثي دل اذ نذكا: هر ي :سوا هك ةراشالا فدصملا ملاك ىف قايسو سرغلاب

 ءارب( ءان رلاىف) عدلا لهأ نم مه رغوة ضئارلاريقك:ىفدراولا دمحم لثمىأ (هلثمد رو دقو رصق

 ىحما اظفاملا هطم_ضاذكهسانلا ل_>الاه وذ وةدانعلا ل_هئوهوتد ودم3 يمد ةانشمءاب 5

 #0 قل الرشلا هللة, هنافهياعتلرشلا فال_طا اذكو ةروه-ثمءايرلاؤثب :داحالاو

 فااناستكي و: هل->وم ءابو مهقلانابرلا نادي لاح حرشلا ىو 3 رش نود 2 قدالا هلو-هي

 11 لوو 2و ن زوو لنك نهعرشا ارا ارت" لل ةننا ااد_-|ل_ضف وهو ءأب د ووأدو

 00 ال كنا لو تر نعل عكس ترد > ناسا ةراداوهو نايم ٠ نءى-غ فو ر عمهق

 وه# نونو ةم>عمىارءازلا ةخ_ف ىفو هدهاُشو هبتاكو ه-لكومو انرلا لكآ مل_تو هيلع

 كر



 الداعم ىفوروزلا:داهش ىأ(ر وزاد ةنملا ةحئار حرب ةنلا ءالخدب لنا مهذحأوأءاوبأ هكردأ نمش. ذحك (نيدلاولا قو ةعو)

 هللا نءلمال_اوةال_صااهلع ةلوقك حوزلاو هلدبىورور ورلالوتاوبتثجاوناثو“الا نمسجرلا اوبنمجاف هلوقىف كرمال
 ةيصع مري غو ىأ (ةيصءعمريغو) رع نبا نعففاربطلا هاورهانيعهباغت ىتحفو-لوةتفهشارفىلااهج وزاهو ءدي ىلا تافو ملا
 ال مز>نياهاورجنرطشلاب بعل ن«نوعلم مال اوةالصلاهماع هلوقك اهياعىةممىأ

 ةااصل اهيلعهلوقكوهريغو

 لانا هللا نعل مالسلاو
 دج [ءاوز ذل لاوحلاو | نة توتللو اضيأرث بكل نموهواياءناو مالاو بالا(نيدلاولا قو ةعو) ع..تلك لاو حارشلا
 هللا4_عجدقو ريااود_ضرامهمهاص كر وامهاوس واميذواملك لءثودو قسد طق ىعدعمقع

 قارولا جا مءلالوةن .>أ موامي رك الوقام4 ل ةوامهر مالو فا. ل ةثالو هلوقؤظفل خاباي ىلاعت

 ايلاهتبادازوادو رسستدزف « زيزعلاباثكلاب ىدتقا ىنب هلهدلورب ىف
 احارس فوكلوابأ قوكل © هرسعيىف فأ ىللاق امو

 مرك ىلع نعةعب رالاو

 داح”الاقدراولا ثءدحلا

 نم (نب ماللالمث#)

 (عطقيالف) هريغو رقك ثددا ىفواهج وز ةأرملا ةقااخحو ىأ(جوزلاو) هما هلام ىلع لدتةريثك ثداحأ' قرقعلا ىفو
 ىل-_ع)مزحتا كك اىأ ىأروزلاو خلا ض«:ىفو راقكلا هم صن ماذ_هوةنحلا ةحئارح رتملا ماعاطخا ءاه> وز تاب نم

 صاعمق- ىفءاجىأ: داو (ةيدع هريغو) موقهك نعروازت هنمو ق4 نعل. هن ىمسيدكما
 دارملان اىلءاذ_هلدفرفكمالاهلعافنابدحأ لك ملععم كرشو رغك اهنابْثي دحلا ىف وغصو ةريثك
 ىقدروامىأ(ناك اذاو) هل -ةمءاوهالا لهأو ةعدتبملاريفك-: نمدر وأسد ةعيقحر قكهناالدرحز ماعلا

 الف)م_هاقي وك مهرسز ةغلا .مهنوكوهرهاظ ىلءهنوك ىأ ( ني رمال الم ) رفكللا نمم-هةح
 مالسالا نمدحأ جارخ'هب وعصا( عطاق لل لدبالا) +« دعو رفك-ا|نيرعالادأ ىأ (امددحأ ىلع عطب

 عظقلاعي هابلابىدعتي هنالدمتعي ولوقي ىنعم هني مضل ىلع عطقي ىدعو مدقتاك رفكلا ىفهلاخداو

 فخ ةقاخ ىدعأرب نموا ىأ 6 ريلا ريش نممهجب اولا ىف سو هل عهّللا ىلص هلوقوإ) مزحاذاهن

 عج راو او ريخاذكو هبال ىنال:ذاثةءارقىف ئرقهىوار دان عمساكرشأ ف فذ ليضفت ل عفارشو
 هلوةىفنآزقلا ىفاهبهّللامهغ_صو( رافك-لاةغص)ةيربلا ريش ىهوةفصلا (هذهو) ماك جراموأ ج داخ
 ىذتق مقصر مهقصوقد ريلارش مهّكئاوأ هأوقىلا نيكرمثم لاو باةكلا لهأ نماو رغك نيذلا نا

 نيد.حصلاى ثيد_>ىفةرابعلاهذ_هومل_سءىراتالاهناو ةفصلاهذهماوددارملا لة: نامهرقك

 | لطب مشن امهر مو يمازح مات تمار ارخ حج راوتخم ظقابة تتاح دج اود امد
 ةد->ومءابوف لا عتفب (ليبقرش) ثيدحتا فجرا ولا ىف سو لعىلاعت هللا ىل(لاقو)هوحنو
 مدأت ) ةيقوفةانثعةطيضمه ضعب ودحاوبالة هاجت بلا وةعاجامهومالوةيتدت ةانثمو

 ضرالاراعت_بوهوءام لات 2 ىأدودمداح امل ه.ن_ثوهوهنم عط:ااودالا مدالا (ءامسلا

 لاق ضرالاءام_ىلامدأ نال لك -.ثءهنا ل.ةأمبجعلا نمواهتدت مءامىلا بدأ ساسالا قوا ضن

 مهلدق نا ىفوط)اهتاو رالارابخألا هف امو ضرالا تحت هناهرهاظف اى دأ ضرالا هج و ىمس ىرهوجلا
 منا !هئالةداعلاوةنح اب ريشدتلا اهبدصةي دقو حدمةءاك ىهو دي هشهنالءول.:ة نا ىلوط ىأ( هزل ةةوأ

 نال ماشلا لهالفوام ثردحلا ىو سيطا | نم ىلع ىهودابوطىف هل فوط لاقيوا,يقةرج وأ ةنجلا
 دقواب رغلل ىفوطوادبام ابي رغدو ءيسوابي رغمالسالا ادي ثيدحلاىفو اهياعامت:جأ ةطابةكالملا
 نعنا+.كاداو رثيدح ىف( ملسوهيلعىلاءتهللا لص لاقو) ناو رجلا مون ههجو هللا مرك ىلع مهأف
 ا ت20 ا 22227 تمتع 2 ع2 هج وو جو حج حس محملا حم وجع دع و ومحو صم »د صصعو واج روج اج عج صم دع وو أ

 (عطاق لل دبالاامهدحأ

 هلو-ةبىح دلابرغأو

 ساق هن" اكو عطاق رمغوأ

 عورقلا ل -ءاسمىل_ع
 لديك قر-ذال ثيح

 ىعطقلا نيب مهماما

 ا يماكحأ َّق ىظل او

 ىفدبال هنان ع لسةغو
 نه لو_صالا لئاسم

 ) هلوقو) ةيعطقإاةلدالا

 هللأ ىللس دوى :لاىأ

 3 / -سو هيلعىلاعت

 رذيأن ع حل ذمم و ر

 ىف) لاق هبال ىورو
 رش نم م-هجرا اولا

 ديدشتلاوزمملا(ةيربلا
 ءةهو) ةقياخلاىأ
 مَ ) راقكلا ةئ ص

 لاقو) ةسنببلاةروسف
 ) مالسلا وهالصلا هءلع

 ىف ىلا هاوراك

 (لينقرشمه) م-هقح
 ئأ (ءامسلا مدآت هت) ةليبق عج ىأةدحوملا,ليبقرشىو رو ليدق عج ىلةقرشةباو فو عنملاود>اولا هيفىوتس ل يعف
 ةبيطلا لاحم ىهواهلبقاممام_ضناوامتوكسا اواوهزاب تيملق هيلاقي دقو ىيطا اصأو بيطلا نم ىل_هق( ىف وط )اهم رسهظام
 ىلعةيترتملاةداع لابهزوغل (هولتفن اوأ) ناو رهغلا موب ههجو هللا مرك ىلع مها ةةدقر(موامة نأ )اهيفةميظءةرجشوأة ا: لاو أ

 ىردخلا ديعسىنأن ءناخيذلا»او راميف(لاقو) ةداهشلا



 أوكاعأم_هفالاوالصاة اك الها مهوكذهأ ىنءملاوأ :دشلا ىف داع لاق ىأ (دام 0” مهرا تا) ني هم ىأ (مهوم دج واذاف)

 عماميسال)ثي د ارد هىلعءاسن:مهرغك ىأ(رفكللا) لوقلا(اذ_هرهاظو) داعم هنباو دو (دوث ىو رو) ةرئاعرم هرمد رم
 اما) مهريفكت ىربالنء(رخآ الا هللوةيفمهريشكت ىرب نمد تحف )دوه موق (داعب ) مهريدشت عم ةخسأ قوماى' (هيدشنلا

 مهيدعتو مهملطىأ(مييغب ونيمللاىلعمهجورت )مهرفك ةهجنمالمهلتت عمو ةهجوىأ مولتقنم) ظيلغتلا(كالذ
 رهاظ) نآ ارغلا ىف اك ةرفك مهودو# هنا هدف و(داعل:ةمدول“ةافمه وكدح واذاف)ى رد |ديعسىنأ ليي 0 ٍ رتب سس تا نسوا ىلع ىأ مويلع

 (اه.سال) ىيسلاو ىريطااكءاملعلارثك [هيلا مهذاذلوج راو ار ذك ىأ( رفكللا) ثيدحلا(اذه أ مهياع مويغب وموجور
 ىعملاذاهيدشلا ىنعممالاك لا ىف ناىجلاةراشا (داعب مهري سن عم ةدضاوةلالد ر فك | ىلع ل ديهنا ىأ ثيدحلا نهزداةمسملا

 اذهنمو رثأ مه قبال ثدحب مهاصتتساوموئانفا ىف بم وهيدشتدارملاوداعل ق6 التنم هولا
 هيدا ققهونو هي_بالرصرصص حي رباوكداهأ اداعن ا لل ةامهياعدرب الفد غلاس.لا ىلع لده>ولا

 (كلذامنا) هلابب مهريفك ”ىرنالىذلا( رخ "الاهل لو ةف)ةرفكلابمهرييشتو مهل 2: -وهياعهل

 لد يادبىور و(هسقن
 هأوق وهوثيدحلا نه

 مالسااو ةالدلاهياع
 مالسالا لهأنومل:ة,)

 قع جدعتو فروج أ (مماعمييغي ونيمل لا ىلع مه ورد مهلتننم) ث.دحكا فروك ذملا || ىأ (دج انههمولتق
 ال1نيملسملا اول :قم-همال .هل ف ىل جأ نمىأ ةيايلعت اهلا لدقم عانق نو هل |وةىق زن هو هع .ااكنهماسملا عذد وأ 3 ءللصاصت

 ثيدحلانم) هيلدتساىذلا ل لدوةخسن ىقو( هليل دب)ك سمي وةروهشأاددقأ اقامىل ءاوحرخ

 لدي هناف(مال_سالا لهأ نومي )هيفمل_سو هيلعىاعت هللا ىبص هلوةك رخ 1 ليادل :جاحريغ نم( هسفن
 اعفد صاصقو (د_>انهه)ج راوءاىأ (م-هلتةف) لاواك مدرفكلالمهاتنا اول ءاسغا مها ىلع

 هحساقو (رك ذو)لاقفداعب مهرمشل دة نيح هنانالا وسر ع شتسأ م" هن لثعلاه هناك( رغك ال) مهرمدل

 هلوقبهحضو مث داعموةوجراو#ا نههصوص(لو.قةللال) لتقل ىأ( هلو لتقل هيدشةداع) لاقو
 قد رطلاعاطق و يفاشلاد_:ءمالصلا كراتو لتاعل اك( رفكي كراع رش( هلق كح نم لك سدأ وز

 م- هرفكل هنأ ىلا مه_-ضعب هذاك ةاغبم هال هناىلا ريثك بت هذجراوخالههدوهللامرك ىلع لاقو

 ىلع( رفك الإ داس
 (داعركذر)دانعااهجو

 هيدشت )داعم ةوىو رو
 ةدكتسا اى( لل-تةال

 (هل->و) لاهثكسالاو

 (ال) لالحماهنوكو ىأ
 هلاقام فال ىلع لدي ليلد ةماقا ةضراعملاو هنعىلاعتهللا ىذرديولا نبا (دلاخلو ةبهضراعب و) 0 ن-< )ل ودقلل)هيدشت
 ىلا عت هللا ىذر ىردخلا ديس فأن عناخ, د ااءاور ىذلا( تي د41 ىف ) هلاقام ىلع هت يحج رأن يبو 37

 ةعئاممال -الارث عشر اهظاودال هلا لعجذ (ىل هب هلعلز ملوهيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر (لا فما

 هياورىف عقو و قيقحالل هلوسر وهللا مالك قوهر ىحرئالوأ ل رلعالل ل علو هيج لل: لاو ريفكشلا نم
 ل>رلاوامهمه عقولوةلا نايا هدب عمجو همعىلاعت هللا ىذ ر باطلا نب رعةهدتلاهاهلئاتلان ا

 هو_جولا عوج ن-ههب

 م--ن م لك سداو)
 سباع ََ - َه 9 | ل فمك 0
 ممسو هيلع ىلاعن هللا ىلص (هلوقي) مهرفكي نولث قلاىأ (اوجةحاناف زةرمدب وا وذل ةديرأىذلا م / 2 0 .

 (مهرحانحزواحالرآرقلانو رقي )مهنا هيف هلوقو جراو#لا ىق- قىراخبااءاورىذلاثيدحملا ىف 2 1 كر
 ىر##وموقلحلا ىهو مالاكلا هنمجراخا الا سأر ىهو هرج > عام هبهذي واهادعترال ىأا صر 2 د متحر 0
 . . .٠ . - 1 نس (دلاخلوةب)رخ الإ

 اذهو يبلقلانودناسللاب نوذموث همه: مهم قالح مهمناميازواحالل- دم هناور ةرتسشب ودئاق لاو 3 0

 5 داهم اع أ ةتالذك رك واف لل 1 ناكل نا زحام دل يس ا
 11 اعمل ا مسا ا 0 تار وع كاممت مك 211
 (نوقرعي) وهوى ع( ىلصب هلعللاق هللالوسراي)ةرمص: وحلا ىذ ىأ(هقنع) عفرلاوأ مز لاب( برضا) ىكرتاىأ( ىود)
 باطما نيرمع هلق لس هنااضرأ ىراخبلا عيمص قو اذه م هلت نعىأ ن ملصملا نع تيهناعوةرعسنأن ع ىفارمطلا ىوردقو نموت
 زواالزآرةلانؤورقيمال_لاوةالصلا هيلع هلوةي)مهريغك-تى رب ن «ىأ(اوجتحا ناف) عملا نه عنمالو هنءىلاعت هللا جذر
 ىعملانارهظالاو (مهبولقىف رخدبال) نآرقلا نمداقتسملا(ناسبالانا)اذمبىأ ( رمخاف) موقل 2| ىهودرجنح عج (مهرسا:

 موةحف ىأ(هلوق كل ذكو) مهتلاحن هداهم #بالذ نال ىناماو مهول ءامب لا ىلا دعصتالو مهتءارقىل ةنال



يدلا نم) ةعرمس نوح رض ىأءارلا مطب (نوثرم 5
عغم ىنعمتل يعف(ةيمرلا نم)هذوغن ىأ (مهسا |قورمئ

 ىنربام ةيمرعىأةلو

 ندرتولا ومو هوءافلامضب (ه-ةوفىلامهسسلادوعب ىتح)نيدلا ىلا ىأ(هيلانودوءبالمث هريغوأ د يص نممهسلاهنم قرم

 نسحافاط_خدوعدالىتح خسْلا ضب ىفاخ طايذملا مسىق للا جاي ىتح ةنهلا نول ديالىلاعت هلوقك لاحم قيلعتاذهو مهسلا

 قاموهو(ثرفلا) اهي رسءقو رعمهسلاىأ(ىس)هلوقكلذكو ىور وديعسىلأن عزيحرصعلا ىف ىأ هلوقوةخدن ىفو (هلوقبو)
 ظظ1 ئباممقاعنلاهتمح رخو ةيمرلا ىفاعي ريسرم ىنعملاو(مدلاو) شركلا

 (ةيمرلانممهسلا قو رح) لئماقو مةعرتس حج و رخا قو راف( نيدلا نم) نوج رخىأ (نوقرمي)
 سول اهدا اردانارهاظا اومهلك انهو رسكأ ذك هوداودمص نم ىب :رامىأ أ اوءقم ىءعول عق ىهليق |||:

 هيهبشهمعرسلاهمدوأهت ردم

 نيدلا نم مهجؤ رخ
 (هناىلعلدي) ةعرسل

 ولعت الا :ه
 3 0 |١ هما سرع مبكل ادوعي ىح) نيدلاىلا ىأ(هيل انودوعبالمث) دعب هلوقلهبىرإم وول وأ
 هياجأ) ماك الاءاه#.... || نوف نممهسلا حو ركتمهجج و رخبش هنارهاظلا نافرتولا نممهسلا عضوموهو فاقو نك اسواوو
 نيذلا ) نو رح الإ ديور ير موهسدوعن لال نوارعي نيل اننا قولا 1 ةزوي مر يرو زعم ىذلا هيمار

 ىعمنا) مهو رفكمإل ىعملا ف علب وهفاضي أه سوقلدوعبالهبىر اجرت ىذلا مهلا لاقي نأأالا مهللاهرأ ف الاعين

 ملم[ اح زواكال نمسانح رديلاه لو هياعىلاعت هللا ىلص هنا ى راجإلا لمت دار وانا رماة

 ىورو (نومهغيال 6 ةيمرلا نم مهلا قركاكنيدلا نمنوقرم مهي ارتزوا<ال نآر لانو رار بل الف

 هيناعم) نوهقفنال ىفسأرأ ارعش واح نالمهسور نوقلحت مهنا مهاميسناهيفوهرخآىل ةيمرلا ىلا مه كا دوعن ىتخميلا
 هلحرشختالو مهب ولقب نماذهو هركد ةةفطراعاو الامأ ةجاحو كسل واعفيا وناكاسمن مسوهيلعملاعتهللا ف صهدهع
 93 لمعتالوم كر ىلص ( هلوق)ب نود تح كلذك ( وز تايبغملان ع :راخالا نم هيفا سو هيلع ىلاعن هللا ىلص هبازجعم

 هجورمهسلاىأ (قبسس) هلوق كلذكو ةخ_:ىفوناخيثكلاءاو رشيد ىف ملسوهيلعملاعت هلا
 نال_:ثرفأو اهتتةىأ هديك ثرفلاقي وشسركلاىفامثرفلا بغارلا لاق (مدلاو ثرفلا) اعب رس

 مهجو رخةعرسل ءاسما مالالابم ىناعتالهنا ىنعي ىسهتناثرغلا ىرحتي راجةيلب ىف مهعقوأ هباحأ
 2 ذهو) هدعب ج رة هناقمدلاوُثرقلا نم هنطابىفام لبق جب ردي ىب :رناو.حنمذقانلا مسلان اك هنم

 ذوقنلاعب رسلام هلاك (ةيثبمالسالا نم تاعتيمل) ىحراخلاىأ(هناىلق لدب) تي دحلا فر وك ذملا

 ىأ ) مسهح راوج

 الو هرماوأ نو تميال

 نولوالا (مهوذراعو)
 السلاه لع ( هلوق

 ةغيصب 0 نولئاقلا(نو رح ”الا) م(باجأ هب مهوضراعنافىأ رح آىلا وج:>اناف ءاوق باوج (هباجأ) هلوقو
 8 كر نوم هقيال) مادبا ردد دل ,رحانح 1 ءاهعال) ث يدا لون( يمل رعلا 1
 ىأ(قوغلاف) لدا نءمهريغك (مهر ودص هلح رست الو) راقك الءاصء م وفهيهاونوهرغاوأ نولثتمالق (مهب ولقي هيناعم

 :[هتفارعم لاق ىلءاويطاو ناو نآرقلانو ربدتنالموةةرهاظلامهءاضعأ ى أ (مه>راو+هءلوعنالو) نيقئملا

 2 لا 0 5 قلع هللا لك ( هلوقي )هباحا ىلع فوطعم ( مهو ضراعو) مهتدامعىفاوغلاب وم متاوص أ هبا و:س>و هنوالت

 1 0 مدلاو (اذهف) بالا هطبضب (قوقلا ىف)رتولا نمهعضو مىفم ولا ددرتي ىأ (ىرامتي و) سو هيلعملاعت
 اطال ل 1 : ىأ(اوجت>اناو) ىرابل "جرش ماللك ينو هرفكب كنالهناو( هلاحف كاك-ذنلا ىضتغي) هيدشنلا

 72 ل ا
 اهني ل داع (لةيلو رم ممالاب يق مهلعشل (ةمالاءدهق ) رهظ ىأ (ح رد لوقي سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لو سر
 هلوقبهناورلاهذهاو> + رومي دةفلاخءمهتفرافمالمهخمم_هما ىذتقي هناف(ةمالاءذهنم)ج رد

 ةقدىلعلدب وهونمتودو هلو#ب ) ظفللا هناقتاوهءاورلا) هحيقنتو هس دم ىأ (ديعس أرب ردتو) ا
 توج مح ع و ع دج هج م ص 2ص 2 222 جم ممم هس صم مس صم"

 اعهش +

 ( كك نلا ىذق»

 مهريفكتىرب نمىأ(اوجنحاناوزالمأهرفكب كح ههاحفدذرتلا ى|ك شااىو رب و
 نآرقلان و رقي موق(ةمالاهذهىفج رخلوب لو هيلعىل اعت هللا ىلصهللالو بر تعمس ثردحلا اذه ىف رنه ذيع وارق
 ىلءلادلا( ظفالا هناقتاو) هرب رحب وىأ(ةياورلاديع_سىلأرب رحتو)ةخ سن ىفائةمالا ىأ(هذه نملقيلو)مهرسان>ز واجحال

 نآرقلان و رقيمهو فيك د_عبلا نمهءاغفاذهوةباحالا ةمأ ن ماوسل ةرفك مهنابن ذوئماذهو نم نود فلاقذا هباردلا ىفهقيقتت
 دقفنمنودىبهريبعتامأوةرببكلا بكسترمنو رفكب ثيح ىداعملا نعرج زل فنوغلابي ونومو هذ ونول صنت



 (ةمالارب_غ نما مجثوك اه رورو (مهنوكب اد رصن ىطتقنال ودةرابعلا نابأ مهريفكت لرب نما نيت الا مكيباعأ)
 ئأ(دذ فأن ءإل ىوردس 5 ممعوكو(ض يعم ءدلل ىفىلان نم ةظفل فال )ةوعدلا ة- مآ نهم - هل. ,ةبادالا ةمآىأ

 ىلهاملا نالد ع نيىد_ ههنأمدقد ى الا لاقوىحن دلا هلافا ذك ف ينحني ىل هد (ةماما ىنأو و) ب تااطىآ ب ءاىأ ( ىلعو) ىراقغلا

 مهمم-خوك ق رهاظو هاامهو فو( ىتمأن منوكمسو ىمأن مج ري) ج راو ثيدس .- ىأ (ثيدحا اذه مهريغو)

 ىلع) دامتعاالىأ(لي وعتال_5)ةك رت_ثمتناك اذافامينامبم ىف ضعن نعام - مع بوب ؛ ا,مناعمى ( ةكرتشمىفاعملا فورحو)
 ىدوناذاىلاعت هلوقفابتخأ عضومىفت ءقواهنا اههمم لك لامث>الامهدرح؟ىأ (نك أوم 5م_هادا ىلعىلو ىنبةمالان همهجارخا

 دافأا يق ىأ (ءاشامداحأ 4 ايقنت طرت ءسانأن نكلإ) اممىأاذك ضرأ ف عارذاذ_هلاةي 3و4 .ةىأةعملاموب نمةالصال

 1 ىأ (هيلعهيث ىذلاه. ا

 ىلأ نمن-منودى -»
 ىل_علدبام) كمه

 ةناكإ هلو

 (ىاعلل م--هةيققو
 ةلادلا اهظافلأ دارباب

 لام_ه>| نودي ايملع

 (اهطابنساو) ا هريغملا
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 ) ظاقلالا نم لدقل اىلا

 ةلادلاهل ةعوضوملا

 امه 2 2 9) ابماع

 (هباو رلاىف مهيقوتو
 نامهواذ_هنا هيفو
 فرصتلا هل ىناصعلا

 نم وللا ظافلأىف

 اك اهب ري عيق هباورلا

 ةياردلا ن-م هلرهظب
 بايرأ فاتدخا دقو

 ل2: َق ل والا

 ىعلاب ثيدحلا
 ىلا ىلإ فرعتلاو
 1 هو-عنم نو-طاتةخغناو

 هرو رمضاادنعوو ز ر وج نوقع ءاوةياكلاب

 م-احأ) هلوةبباو< ا ىلاراثأو رعاك ةباحالاوةوعدلا ةمأ لمة ةمالاو ضعن ماقماهضعن موقي

 اخي رمصت) مزمل تو ( ىذتقتالوب) ريسعتلا ىأ(ةرابعلا ناب مهريقكستن و رالزءذلا (نو رخالا
 فال_#) اهلي وانوهءالا صيصختل رهاظلا فالخناك ناو مهمقمهضعبنال (ةءالاريغنم توك

 رذى أن عىو ردقهنا عم) هءكام قالو( ةمالا نممهن وكي و ةحرصملا (ضيعبتلل ىهىتلا نمّدظفل

 نم انغلب (ىمأنمنوكيدوىتمأنمجرخ ثيدحلا اذهىف) هاو رنه (مهريغو ةمامأ ىفأو ىلعو
 ىلتاملاال راف ورحك (ىناعملافو رحو) ىءمنيتةفاوتمنيداو رلاناوم-مممهنأىف خ رصوضهو

 ناك اذاوهو دو نيمض#ب ضءد نعاهضعد هب اهنز و*< واف تءعضوةددعتم ناعمافىأ (ةكرت-ثم)

 الولف هاوق سدس ىأ (ىس) )مهريفكل#ب ؛(ةمالان همم-هجارخ - | ىلع )د امتعاالىأ( لد وعن الق كلك

 هللا ىدرىردلا(د يعسارأ) ديد كثلان(ن ك1) ري غلام ال( نع) هريمعت للجال (اهيفم لادا ىلع

 ةلادلا قدهنايتاب (هيلعهت ىذلا هيبنالاىف)ةميظعةدوجىأ (عءاشامداحا) هذههثءاو ر قهنعملاعت

 وأةبرد-_صمامود» ربام لك ىفةدو لا ىلعرد_ةيهناكةغلابملاىفةذو رعمةرابعلاهذهو م هجارخا ىلغ

 ىذر (ةباصعلاهةقدعسىلءل ديا )ةدارملا ىفأ ءللةياعراتدوج وةرايعلارب رد ىأ(اذهو) ةلودوم

 اها اغ : ( ىناعملامهةيقدتو) م هراظن ةقدو مااكلادصاة1مهمهفةدش ىأنيعجأ نع ىلا ءنهلبا

 (اغم هرب رتو)اعضواهيلعةلادلا(ظاقلالا ن مزاه+ارخت أ 2 (ايللا داو ( اهسامل نس نم

 ىامهالكقونمدداو ر وقيايالاسع (هباو رلاىف) م-مبانةجاو مهزارت حا ىأ (م-ميةونولا مية
 ف رقلا نم م مرج دره عل زاماما( حل ادع (ةفو رعملابهاذملاه2- ه) ني>يهعلا

 ىأ(ةفيخسإةرإ ردع :ر غوص راع م( ةبراطضم)لا اوقأىأ (تالاقءاهيق) اههمعد روو وعملا وه و ةلزمعملاك

 ناوه_-صني(مه>لوق ل :_بلالهأرم-غلا اوذابرقأىأ(امبرقأ) واهيلع لَو ءنالةبع_صةكيكر

 لهحلا) ءانعم(هللاب رفكدلا نأ ىردقئج رملي قراضي.أ هاما نموه( سديشنيد#و) هلم للا نم

 دحأرفكيالو) ىنال_ةاملا ركب ىنأ ىذاقلا نعهدر عماذ_ه طس ىلام_سو هذو>و وهلا لءبال ناب( هن

 ' يل ل ا ا يا ا ا ا ا ل م لت

 ريغد

 باب هنمىوقآم-هنيذلاةباحصلاه-يقب ىلإ ةم_ فلاي ةبأو رلاون_هىف اذا عقود مع _.انأ نأ ىلعةباو رلا ل-كأ ىف ناو_نلاب

 م-هريغأوةخسل |لهاله فو رعملا تهاذملاهذه م-مةضغابم 9 3 راحمومبتلا |ةعىبدباه-هج وهللا مركايلعأهي سالب ءاردلا

 | معجت) ةفلتنعتإةغ ىأ )ب رطضطمو رم تالاقم) اهماع ةحسىقو(امو)ةعيشلا و هلع ا ف رقلا نم

 0 مموهو ىو الا ةدحوملا مدك و ةهجعملا نيثلا تشب (بيبشنبد#و) ةلزع ءماا نءناوةصنءاىأ(مه+لوقاجب رقأ)ةْغيعص

 ركلات ا) ردقلاق لوقلا نين وناعكالاق ٠ اح رالا نم ؛ عج نك ةمج راانمىح راخاوهوىفا- 5 !!لاقى <« دلا ركذامىلءاضنأ

 دحأر 9 الدب لوجلاو ههلاب

 ريبهتلا(اذهو)+ْمماو سل مهمالن هنود رهاظدةمالان مموجأر الع

| 



 ىقىلاعت لاقدر هدل الارذاك نوك-ا !ىفد-جودالن | هن ممزأب هنأ<- قوىحندلاو ركذادو>+وهبل- عكارعغي ىأ (كلذريغب

 هدوح تا حودالالاءايدثالا» احامو هللان اوةيل صرالاو تاوم-_بلا قط! نم مم- هلا نّءاو مان- دالاودمع ىف قدح

 ر-ةأوأ ءايدنالاب رق لودي -وتلاب لأن ماذه عم-هودوج ومهللأن ,ادر_حكالهلاالا هلاالا ولو ةي نان ىلا اورعأ اذ- 1

 فك عاجالاب ردكاك هناك _ثال_ةناتكللال-هاك ه-ئلاسرو مل_سوهياعىلا عت هللا لص انسب رةيلوءايدنالا ٌصعمب

 وهوريغ_صتلاب (ليذفاونأ عا لاقو) م-فاوقأبرقأ اذه ناو هعدت للا نين وكي لا

 ىربجلا' فال خلا 2 ا ا
 ىقوت تلزم ملا حيث هللافرعنمنا ىدتعت هنالدرهاظ ىلع لج نأ حم دك ريغ لوقا ذهو هللا ه4 ارمغد ىأ (كلذرمغب

 له ادا ارأ نافرقك الن لع لزتملا هنا كوهتعن رشركذ :اوأ لسو هيلع لصد ةوينركن :اوهلحوو
 ىلع ف دتدقونينتامو اذوهدربإ نافةلاضااقرقلارث اسريفكس هنمزل هنألث اعلاد ارمن ”اكودريغلاعلاكم ن 7 : ملهمزأ* امو هللاب نب رشعو تس ةنت

 ل ناإ ةثاسللا 7 نع لا وطلادلاخنينام-ةعن ءذخأ ةلزتعملا خيش العلا نيدجأ نبا( ل 0 هلدح والو

 امهمالناينقي راذ ذلاو ة:هلا ناوىلاءآهقا تار ودقمءانعب لئاقلا وهو لزم عملا سئرأ طعنب لمسار

 نيت ”ءامو نم رشدعو تس ةنس قون : اضي[مدةلوأهلسدلامناكهد_:ء دقن آه سداامو نائداح

 : 0 2 والو ل ءافم اور م !اواولادب ل2 ؛(لواث لكن أ) ىرمدد وهو ةثاسلا ىلع برأ دقو

 )ا ر وكثو) ةم-.ا ةيح ور اد دش ؛ ناب( هةلخ هللاودش 1 هل ؛ وأن ناك)» هلع امهاناهنال خنلا ضعد ىف حدك

 (هل_هفىف)هلاملظىأ || مهريفك-:قهيففالخم ةءاهققلا نكلع ظروفا زهدازناف دما قلك ا تافطن هوه ركب
 اسذكت و) ا مع 00 ريغةنسلا لهأ قا د ءوامبلاقن مهدأرع نان ملء قامو مل: [كمهفلخةالصلا ةدص مدعو

 لكو رسفاك وهفهري# || دضةلمهمءار وم روحا نمل عفن (هلاربو تو )لأ اطريغب هيفلاط ناوتارامعلا هذه نمرهاام
 (اهد_ةايشت د[ نم اًضاهدارمليقدقو هد ذات ارا كا نط ات لري متتلو هناا قالا ءل» ماهل دأو لدعلا

 ءايشالا رصةعوحاورالاك روجاهلعاف باعد ىداعملا هيدار !نالىداعملاو ريثلاو ريخادب ربهللا نأ مهوقى ةنسلا لأ ىلع درلا

 ءايكملالوقك ملاعلامدقو اييذكستو) ىنع؟:دارالاوءاضرلا م هدنعو ل« ىفلطةمهياعمااك- !اوهدرو هثعهناحمس ىلا عم هدزع
 هلعلو (هللا هللاسقنال) هلو5ىف هم دك _:همزل فاق: 1هتعمس كر وحاله بسن دقوداعللا ملط دب رب هللا اموىل اع 57 هر

 تاف_-صنعه م هرهاظ بكتب ردا لطاب هيديرأ ق> اذ هوهربخ بيدك“ : ورودل] 4. هيسنوهياشنلاب( رفاكوهذلاذه
 هل ءىاطي هنافتاذلا ةنسلا لهأ ىلءاضوأدروهو( رق اكوه: ةهللا هللاقيالاعدقاششتدثأن ملك )ل ذفاوبأ(لاقو) لماتف |

 لة ىلاعتلاقهللا 1 2-0 * نءأب ر هد ركل هناذبثداو 4 مايقواهمدعنم هارارةتاقصلامدقب مهوقىف

 او-ءداوأ كا اوعدا يطع لدا دع ا ير ا ا اي يي يا

 7 ىتلا (هللافاص وأ نموهاميك) هلي وات( ناكو) هدعبامو هيدشُتلا نممدقتام ىضتقي ىذلا هلي وانهيلع هل فاو عدتامابأن جزل عرقوندلا لورعأ مل عىأ (مدلع ب ولصالا فرعن#) لوانملا(ناك نان يءاكتملا ضعي لوتوز)
 0 ( ردناكوهف) فاصوأن م هلوأامن مل ىأ( باج .ءلااذهنهن 59 ل ناو د)هنلعنعدلاقام لاق نال( رذاكو «ة)هنقيلمال

 اذه نانئحذلال وق فرع منمنوكينأالا) قد سداامداق ةعابةريسك هباكترال هلل عت :اطرهغ غ(ى-اق) وه (ة) هللا

 لاق 0 تيصمربغ يأ )ر ءاكريغغ نط وه5) هل-ه هلاقاملاواأسءأوة-هخي دلالوصالاىأ (ىلل_سالا
 و 2اهتافضمدنقب هل رم عملا م لاك نمهلك اذهو نيدلالوصأن مل_صأ ىل_ءهلءانب , ري-غنم ىلا ريسغلهباهزل حال
 5 ةردسقلاو ا 0 ريغصتلاب (هللادوبعسهذو) ضةءرشوهورم_كلاهر_هاسا م_هواسع مهسئاسدو
 هت سمسا و سمس سم

 ىأ (لصالا فر_عنمم) لواثملا (ناكن انيماكتملاضعب) لوقوىو دو (لاقو) ةلرتعمللافالخةندلالهأ تهذموه
 هناقصو هناذب لهجلا نال )ر ةاكوهت هللا فاصوأ نموهاميك) هل « وان ىأ (ناكو) هلود ( 4 داعى 9 ةناو با“ 1ك

 ىف عام موهلي واني هلوةوهل هذ ىف( نر ساغف)هرغك ىلا ىدوتي ام ساب ىأ ( بام اذه نم هلإ : ماما ةاناؤ ةلردهالو رك

 )َى طةوهق) ىلاعت وهناحمس هناقص نمهف :رعب لامية هنم سأسأ ريغىل عدلا دان ىب ؛و(ل_صالاف رعب ل نينوي نأالا) هداقتعا

 نبنيصحما نبا ىأ(ن حل نيهللاديبعسهذو) هلوكمرذعمايقل( رذاك ريغ) ىفقلاو مثالاب هيلع مت ىت 6 ءاصامدعل هلي وانك

 ساخشألا نيكل أف

 ضعسيك (هةلخش



 ئذهمنبن + رلادبع نعىورهللادبعئ ئداوسةمةرصبلاى ذاقناكو ادب .اد صشا+ هاو كلامو ريثعلا ىيل بو .(ىريذعلا)

 نهو هن 00 سقونمل-.مهلج حجردأةق“ هتف ىلا .ذلالاتوالق اع" اد« ناك دعسنبا لاتىراص: الاهلنا د .عْن ل و

 هنعتاكسو ى اطنالاهءدتو يام امرك ذةفاكءام-لعلا كلذ ىفف لاو تايلقءلاودئاقعلا فديلقلاز ومباهنع هولقنام همارغ

 (نيد_متحلا لاوقأ بي وصتىلا)سهذدقو كارما نمهنأى < دلالاةوءاماعلار وهجدنعلوبقمداقملاناساناهيفو ى ا

 هناةلزتعملا لد وأ ؟ حب رد صن :هيفدربملا_ه هلالي اقىأ(لب وامللةهطرعناكا هذ نيعدتمملا ءاوناكولو( نيدلا لود ف) نيهجأ

 فرسف) لوقلا(كلذىف) ىربنعلا(قرافو)مالسلاودالصلا هيلع هوهةرجشب نيكسهتم مسج ىث مالك !!هةلخض اك: ا ٠

 فال اامناو اف صاع مث آه. طةغاودحاو نبدلا لو صأ ق قمل نا ىلعداوسا وعجاذا) ا هريغوةيحاأ !!نماهلاو طىأ (ةمالا

 دحاورحاب رو+ام لبر ودعم | مكن ئطخغلافنيدلا عورف اماوهربرت 6 صعب قءسامىلع (هريقكت ىف

 ىنأك نارحأ هاسدصملاو
 دقو) كلدبدرو ثءدحت

 || رع وأ ىذاقلا ك_-
 بريطلا نبا (ىنالقابلا

 ْن !ندسلا نيهللا ليمعوه ورم: ع ؛بسنلارمعىفمهلاقإ و معنه موقرينعلا ىبل بوس: م (ى ىريزعلا

 كللام نودةباو ر شا+ ثخالو نأ م د تام>عغ ءرسا> ثلا نيك لامن نيس#لا

 داو ري_ءهنعىورة- ثا طاع ن اكوهللا د .ءنزإ راوسدعر ةرضيلا اضن وت ىرضن هيف هذ هللا منعو

 ىفااخوتايلةعلاودئاةعلا قدم اازاوجىربناكو ةثامو نيدو نا ةئسقو ملسمهلج رخأو لو لل: ىلاما

 | ىلعتي ام( نيدلالوصأ ىف) باو صاهماب لولا أ( نيدهتلا لاو ذأ سد م اا 8 0 ل
 ة-طرعسر_وساسالا4 و( لد وأن ال)الباقىأ ( ةضرعناك اميق) عو رقلا ىفدا مجالاكداقتعالاب 58 0 1-3
 (كللذ ىف) ىريزعلا ف لاخ ىأ(قرافو) هلض رعت هيتلب اقل هن اكىبوتنا هل ةقيطم هيلع وةىأق ايدل 101 5 0
 ةن-لاو ع رثلاءام-لعنم(ةمالاقرفإ) قرافونيدلا لوصأ ىئداتجالا هزي و2 ىف هلاقىذلالوقلا 1 0
 ري غىأ( اوس ة- مالاع املعىأ (اوعجاذا)عيحص لئن ماهيفدنالة يعمر وهأا مناف نم اكدملاو | ماما ىناهةصالا

 سدل ةةيعطق) |ه:.هاربأد لع" 0 ىف)دثاةعلاو(نيدلالوصأ ىف قىلا نا ىلعأل ىربنعلا ناكو ر-هاظلا ل-هأ
 د-د>اولاىفة*+س قو سدصمأ م ةد متم لك ناىلامهضءد سهذوداهت>الا ل | م ىديتلاعورفلاك اك-.اناا| ةثماعروادهاز

 فالف اا ءاو ه)هنأربقملان ءهلودعل( ىساف صاع مث 1) دحاولا 524 !فداص:1ىذلا !( هيفي و ء الا و ق»-ءانءملعلادخأ

 هذاهتجا قاثموهفةدأ هعلاعورقلاه|ئاسماو داهتجالا ل ٌسدل أه موي 5 1

 اعظقد_ > او سد_صملاف نيدلا لو صأ ىناما ل والا ىف رهت-ثاامىل-ءالمأد_حاو تي صالاانأق قار

 دابتجالازاوج ىلا ىريتعلاو قار ارك ظ>احم بهذوهدهج وهعولذب ناواهيفاهتجالا جوال
 اذل | هوم تتو هللا مم-ظعتم هدص#نالاولاقحيحصلا ىلع مالسالابدي مهن 1 امتامال طا اذاهناواهمك |

 ىذاقلا ىحاقو) كيد سرع اوه-اك و هودي ه-ُثدللة مه هوملا ظافلالا٠ نعداح_صلاث حملا

 داهت+الازاوج ىفىرع علا (هللاد_يبعلوةل_ثءىفال_ةاسبلا) 1 لاما سيطلا نب (ر كو أ

 ىمرافو-هو ه هر وه-ثمعد- 5 مساءاقلاو نانا لالا (ىفارمصالادوادن ء) لو-_هالاىف

 اتطو ىدادة_ءلا ى :اهقه مالا ناميلسوأ ا ع نياو_هاذ_ه دوادو برعم
 0 تي ا ا ٠ درا او تع اك قلاب ام دك نا ١

 رو: ىنأو هب و-هار نيا
 معلا ةساثر هملاترتنا

 رض#< ناك ليق دادعمب

0010 
 عم _سرضخأ ناايط

0 
1 

 ا :دحهمدك قو

 تبحاص أ للا فارة زعهنع هاورلان كا

 َعو رفلا فس ايقلا: اه:فال#رامش ءاالهناةمهذاش ]8 نمةغث أط ندذالمأ عا جالا ىف هلوقرع* هو ؛ لهههمشو دوادل *هسامعلا ةاعنىق

 هلجو ةمالا» اماعنمنودعبال سا ةلاىركش منا رقحت لهأ هبل بهذ ىذلاونيمرح ا امالاقو لوصالا مهفالخ ربت ربع و

 هناسهملا نمع-محصلاناةيهفاش !!نمىدادغملار وص:هوأذاةسالاهراتخا ىذلاو حالصلا نيورعونأ خيشلالاقو هع رشا

 ىذلاولاقم_متاغتصمىفذواد_هذماودروأن بر خاتملاة- ءالانافارخ امالاهيلعرهتساىذلارهو خخ. ل لايدواد الخ رم“ من

 ىتااهلوصأ ىل-ع» انيونويسايقلاهيلع ع-جأامو ىلا س أ ةلاد.ةفلاخاهمقالا عاسجالا ىفدت عب + و هلوقرعشعي دوادناهب ني

 نازدملافهذلاكذو عاجالان مجرات ديح ىلانلوقودقعنم عاجا نال ل و3 نتا ايما ؛ىلع عطاقلا ليل دلا ماق

 هللادبعابأ اب ليقذ نب رع . الود دى نآ ارغلانا ا ا أدوادنا

 هنم قدصأ ى ع نبد# لاقفهركم 5 و اذه نم يقي هنأ



 نملك ىف)ن دلا لو صأ ىف ندوه !بيوصتىأ (كلذالاامملا) ىرشلاودواذ ع نءىأ(امهنعموةىك -و)ىفالقأبلاىأ (لاقو)

 اعطق ل اطاباذه( مهري عن ,هدأاذ هلم - هأن م) اطخا ناو( قملاباط ىف)هداوتجاوهنةاط لذب ىآ ( ع بولا ارقتسا هلاح نمهللاملع

 0 -ماهللا ريخأ د قوت نعل ليزيتسالواكو و بالقصر عار هدا ةلاح : يا !ملهأرمغنال

 هازت_ءملا نمأ ههزاكودثلث 1 مذ(ةماعو ظءاحتا)ام ها !ابوسنملا (لوقلااذهولاقو)نو> 0 ةمهدلا _«بز> لك نوعجأ

 معنال :ىدوء-ملا لاق *لك ىف ةروهْلا ف.ئاصتلا ب اصروهكملالاعلا ىرصدلا ى هللا ىلا كااوهذ ظحاحاامأ ىلا لاق

 قدا ىبأذ يمل: ناكوزتهملانمةيظحاحما ةةرقلا ب #:ضةهيلاونيدلالوصأ فلام هلو هنمابتكر ثك ! للا لهأو:او رلا نمادحأ
 ع88 ١ ةايحاتك هقيناصتند>[نموروه-كلاماكتملاىخاءلاراسإ نيمهارنا

 آ ملجاماما ناكو نيعمسسةن-سىونو نيةثامو نيثذت اوأنيتثامة:-سدلو هل رهاظلا بهذ مسءاص

 ىقةل>رارذ_صَناكو لة دس "بهذ «بحا دراص مئالوأهنعيلاعتتلا ىذر ىخناشلادلقاعر وادهاز

 نمو لو- الا ىفلاوقا ىلعالمأ هفالذ ذثعت له هنأ ىف اوفلتخاو نيدبتحلا ص ءد ىلءخج ر ىتحهرصع
 دابتءالاز او>ىأ (كلذالاتاههنا)ى ءرينءلاود وادنءىأ(امهنعم وق ك> ولاق) مزح نبا هعابتا لح

 مذ( عسولا غارشة#ا)هرعأ نمرهظب هو( هلاحن مهللا لع) لجر ئأ ( نملك ىف) ةمذيدلا لوصالا ىف
 0 ةسلأمو رثمب هم < رقهيد-ثدبةراه_-سال_الا قوهو ا

 ىقاط+أ ناو 0 صةىذلا 6 24 تاطيق) ركذاميف 34 هكرع4- ة.ة-راص مئاهنم حرم 1 هرقكت

 ) ضال هو لاقو) ةرثكلان م م-هريغنموأ) نيمل لا (انتلمل_هأ نما عقال

 فيئاصتلاس>اصروو-.الاعلا ىرصب /| ىلا ىفانكلا نامثعوبأ بوءد نب ر-* نيور-ع

 ناثك هةءناصت ل>أن هو درر لوك مدن ساشا زتعموهوةءآ رغلا مولعلا عماج ودل احلا
 رهاندت و هر_-ع رخآ ىقهناصاو | يه وننأ ىأهبئيع ٌُظ وحل ظحاحا,# قلنا اويحلاباتكو ناييعلا

 نز وةثاثملا ضد (ةماو)ةرمصبلا,نيّئٌامو ني _سجو س# ةنسف ونهنمولوب رصحو حجاقزيعتلا

 ىهذلالافاك ةلال_ضلا سؤ رو ةلزتعملارابك نمنأك ىريمنلا نعم نب س 0 ةسانك
 م انصالاداءعو باتكللا لهأن منيداقملاَّنا همهذم ن مو نوماملاوىدي_ثرلابلصت او عام 9 رداوت هلو

 ىو تكلل الان هر نو ري-ص7كلذك لافطالاّناوابا رثنو ره_صن م-هناو راثأان واخديال

 نالنهركذ (ءاسنلاو) م-متلهج وسانلاماوعىأ(ةماعلا نما ا نأىف) زيك شملا لافطأ
 ه-داعساغو همه5لةنءهدار ماهلبا ع جنواكف ةمض(هبلاو) لهل ابياعج اغد نهرش 3

 ةمال_ىهيلعت غنم -جمدارالاههلبلاة#:<الهأر ثكا نأ ن نمثي دا قامو لا ةلقو ةلغغلا
 ناقرب الو هع ردو م- مرخ [ىلءاول_ءةأو مها.ندرعأ اول_ةغءافسانللن اظااند>حورد_هلا

 نذلا (دو- وملاو ىراصتلاةداةمو) هلءالاك «ئايحةد_ثاولةءعمهنادارأ لوقعلاهلب الااندالو أري

 ة->>ال)مه اتورل ندا ةملاةرغ كا ةاو> نب (مهرب غو)ةدحو لبيد هفريزيج ساد اورقك

 لَك هأاواك ادانع هيل- ءلادعيهوقلاخاذا أ مةلدالاوة->هاىفار مر مو 5 لمهدنع هبال )م وملع هلل

 م-م؟هللا قا ذ-> وتل ىأاذاةخشن فو (م-هغن 5 :ملذا) اقعلانوقحت_س اراقك لال_ذ

 لك هيف ع.جدةفريبكلان اولا
 نايبلان اكو ةسرغ

 ادج رييكوهو نييدشلاو

 ةء_صدصوصللاق ل

 فمك سيخ كادت 1

 قاسي ونقت 2: وفر
 داع ىقتوتملال خد و

 لخبلا حدم ىف باثكو

 ساي هيو رظانلا ثردح

 لك انالزيمويلاو مويلا
 تيطنالامابأق مي وايش
 ناك و ئث جارخانه_سقن

 هوشم ل ضق عم ظحاحلا
 ظحاحلا هل ل-.ةىناذلا
 نيم ”اظح احاتنأك هين نال
 هراصاوعو كا

 ناكف :ملافهر_عرخآ ىف

 ن-؟ الا هع ىل_طذ

 نم روةاكلاولدنصلاب

 ٍَ . الاهشو ةرار ك2

 اا ضيراةلاب ضرقو
 ئد ا هاصاوهن س>أ

 ةن--قونلوءلارسغو

 ندثامو نيسجو سو

 ىل عمت دقو ةرصدلاب
 للا كااعوع ةلكتا رع حا 1 ويقام والو سل لااا ق1 ا اهتم اك

 مثديكثرلابلاصتا هناك ةلالضلا سؤ رنموةلزتعملارابك نم نازبملا ف ىهذلا لاق ىربمشلا سريثأ نبا وهفةماسٌتاماو نيعسلا
 مان_الادأبب ءونأ# كلا لهأن ءنيدلقملا ناله عامطب هللا هل ضذملاعلا نا لوهقي ةماسم ناك مزح نبا لاق حمو رداوناذناكو نوءاملاب

 5 ا ىدالو ىمتت ار :ءواالاقطاناو راد هاا ىقدلخ ةريبك ىلعارصمت ام ن مناوابارثنو رعيصا لب رانلا نولخد.ال

 ى]ةرقك-ا ةلجق ل خادرأت اال :الرافك-الداقلا هلوقب و ةازتعملاو جراوخلل ققاوم عدت مرا: :لاىؤدل + ةريبكسلا بحاص هلوقي

 مند 64 دارأهن' اكر لا ىلع نو ءوبطملار هلا نءنولفءمللاىأهلب |عجعاملام ةن(هلبلاو ءاسنلاو)ةلوحلاىأ( ةماعلا نماريثك نأ

 سدل نم مودا رمل نا بلاةنا لهأر :؟ [ثيدح فالخةرخ رح ”الالةعم ةنكي

 ملزكيذاةنسن قرانا مهل ههقتجتسال هز خودوت لاو ىرامعلا

 هدلقمو) ىقعلا يلع ياك لابقا مهو |يندلا للقع مه



 ءأث وافةغلاملاة حلا هلل ل ةىلاعت هلو 93 اوهلدالا لث اوأةفرعم ىلع لكى مه رادقال طاب مالاك ا ذهو(لالدتسالا او همن 0

 ىازلاددد كب (ىلاز اذغلا لامىأ (ا أ دةو)ةد ءاقنلاالوةءاقعلا' .ةلدال بال 4 يهلالا همي_ثملا ىب عرادملا نال ءاعاهيف رمق نيج 'مك اد

 لزغالازغ ءءدلاوناكلءةو ا ل وأ سوط ىرق نه 125 ةيركةلاز غىلاةم.ناهفرفذتو

 ك0 صمم مس ممم بمس ست سس سستم سس سمسم سس صصص م صصص سم سمس صم مم اة خم صم ص سس مس سمسم سمس. تتسم 05 هيلا 9 فوصضصلا

 مساهنأ ل يقو ثنو :وموهتة- ءالا ل هال زالوقا مهو عبط عج وأ ةعيبط ىءىدرقم لاح رةئزب ؛ (عابط) كاك (اسيرق)

 00 حرش ىف اك انر كذام ىيقح:لاو صقا::همااكوهو ردصمو هدو عبط عج اللا هْنْز 9 0 ع

 ممم 0 -وليلدةماقاىأ(لالد“ هسالا ]م مي3ا هدو> وعمىأ(اهعم)م هن ك؟) ب ثا 5.

 امننماهيسالالةءنوفاكم م منال طاب وةوهو امموعق ا ا اونو وذعممهنذاف ةساضؤةو (ةقرؤتلا

 تاومسلاقاخقر كتاوت أر 2 0000 06 0 1 هو ةةئاقلا تاقلوأا

 اسرق ١ىلاعتهللاهجر 0 000 0 نر دل 9

 وهو لوقلااذ- هنم ىءملاب عابد رقالوةلاو ىأ دصتو سهذ ىنءعى دعب ةناوىك (ى -:اااذهنم دقات ع : 170 ل

 ةليلحلا تاقلوألا بحا ص ىسوطلاىلاز -ةاارلخا نبد#ن د دماح وأدب اعلادهازلا ؛ةمالعلا مامالا 9 1 1

 ىحنلااذهنء) سيرو

 باثك ىف) كل لا ىأ

 نسج ة مد ىاسملتلا
 دالبلا ق لاحم اهبلغتثاوهثاوعد رأو نيس+ ة:س سوط داو نالصالاو ىفالاهةقهل هاك ىلءىزلا 3 هو يف رآو

 التر ةةسرفلا ران !اياهعمات ىثمدب ماقاوةيماظنلاب اسردمراص:دادغب لخدو لعل ال داع ند 7 ىلع

 96 0 ةيلازغلابةثو رعملاهي وازب ىسدقمار صن خيشلا نعذخأو نمر مانا ءلاذخأ ىلارفاس مث ىناكدارلا
 د كلج 1 ثع عبار نينثالا مول فوتو ظعو سا اهب دقعوداد_غبل عجر مثير دنكسالاو هن ىلأ آلا ناح
 ةيه.ن نبالاقونا نارئاط ةيضقي ل_مقو س وطرد نددو ةذسني ست وس + نءةءامسجلو سجل همس ا ةىليعام 77

 ةفسالقلاتالاقمنمهبتك قرثك أوهبتك فتاعوضوملادارب ا نمرثك أاذلو وةاحزمثدداىفهتعاضد أ 7

 نأدارأ مثل غلا نطبف لخددماحوبأ انخيش هلهمرظعتةدش عمى رعلا نباركب وأ هبحاص لاق ىت> ظ 0 3
 ةةمدعملا ءازلادب دع وهوهذ ١ 1ع ادا: ل ءامح 0 تل ردقا خامه رك رد 5 را مث | ١

 ناح هأةداع ع راصعلاك اذنك لاه أ 2 1 )| | | 0 نيهر
 0 ل ىل ىر ءفاودار 54م رع 7 هل تنركون 3 راع راو 2 لعن شاق

 001 121 ىازلا ف قدي لابن لو يدحرا بحالات عك تئيةلازغل بسن ل ةومزراوشو || ” سرا
 ملاعمىلا كرون و #3 ىدتقيكب صتناف # ادهريغاذ- هنمثكل ]وأ ه]تاةفةعقرم هلعو 8 م 0 هلد فاوطلا ىف هتيقل ىف رعلا نبا لاقهقيكتربثالانياركنأو نايدتلا ىف ىوونلاهرك ذاك سوط ىرق نم 425 0
 سومثتقرشأ « ةدارالا ل: ىف « ةداعكار_ةعاطالتابهلاةف « ىد-:عيفراعملا ل ةر وباس:نمحجرخ
 هيلعع طال لكذا 80 رئاديلاوبابلالا باب رال ىلا نيمتف لوصالا عب ا همىلع 7 لوفالا ع كر راطقأةؤ
 لوقيدثناو د 00 :اصو عحار || خ عدرأةنتدادغب مدقو

 لزنملوأ ىو>صمىلاترضو 0 لزعفىفاو ىلد ءاىوه تكرت رسل :ردنملوف نيناثو

 لزئاف ك دبور ىرادلا اهيأالا # اهتءحأىت> ناوك الا ىنتدانو ع مث اهب ةيماظنلا
 لرعم ا مق] هدااىوذ بولق 55 ةعز عر ىدنلار ادوؤثسرعو ق ةةاحأ كانا

 لزم ترسو ان : قول 3 دجأ لف ةيةرالزغ م 4تازَغ 0 سا ردخلا

 ىلازغلاخ املا ضعب ىأردسقو ةغ الغلا تافارن عاسمتاهب نظر ع 0 0 وشع امطوتساو ىشمد

 هللالو_سر رمافه-ي5 نءطص عش ن موكا سو هل لاش الما لو سر ىدي نيب هر اب همأك نيس
 ا ووجع 3-3 ىددس ةملارصنخ دلي (ةقر_فقلا باتك ىف)هللأوب رضلا رثأهب وهسبقتاف طاي_تابهب رضن لو هيلع ىلاعتهّللا لص ْ حمتجاو هنمةيبرغلا
 مسا ءامحالا قنص هنال أ ةد + وف ماص“ لاو ةدابعلا فذخأو ةرلازغلا مولا ف رعت ىلا هلي دازد

 ةريدك همجح رث رتو ظءولا س عادت ةادوالا رك ردنكتالاو ر طفلا راج عسدقلا لا لذخا مث لانه بتاكل نمةدعو

 نبانيدلاق خ.يشاان ءومري-غو ىلحا» و ذاكدادغببالسوطد ةنس نمو سة نعةثامسجلو سدت ةنس قوت ةرمهش هتدكرعو

 ةعو_ضوملا ثيداحالا نمهبتك قدح واذفو ثيدحلا فةعاضم ,لا حيد ءاحوبأ ناك ةيناهفصالاةدةعلاح مث يف ركذهنا ةيهبت



 ىرعلان بار وأ ء>اص لاقى :> ملأ. الاءأ ملعهمأع د ةنامة هس 1 "11 تالاقمن هاريفدجويوراث *الايإ ءهانمهيلعذمة علام

 5 تقاىرعلان ار 1 ؛ ونأ ل اد ى- و :اردةاخا,ممج رن ادارأ مث ةق- بالا ٠ نطو ل ددماح وبأن خيش هلهميظعت ةدش م

 ىد# 2, فراعملالاعءمىل كماك د وىدتق.ك.ذااًذهنمكلىلوأ سد رددلا ولعلا خب ثار ت1 25ةءقرم هيلعو فولت وهودماحانأ

 1146 ح-.؛اصمىلءلوذالا سومشت قرع *|ةدارالاك لذ ىفةداعلارق 3 طاطا 1تابيهلاعف

 هناتك قيىئلازغ ءلاحرصيلاز زغلل ىل اعت هللا هر ف نص اهمسنامو رج> نيا لاق لوصالا ىف هاب انك مع 4

 سد دقفالاو هنرامعأ#و كرد: ىلعىلاعت هثبادجر فدا اهيلار اخ ىلاهبرام 2و .درتاميداصتقالا

 0 وهترامعوهرك ذامب رقت الو لاعت هللاهجر ف :دملادمهتام دقتالا ستار امعهمشك كد اع

 |نالد ؟هلل 2, ايادك نا وعمس لا 4كم مالو دعبم مهغلس لو سول ىلاعن هسا ل عدت نابل

 باررال ىلا لاني بة لوصالا
 رئاصرلا ىوذو د ابلالا

 هلع عطا لك ذا [*
 د-ثنأو رئاصو ع جار

 ىناو ىلا ىوه تك رت

عماتت ل مهتانالل 107 وعم مل نسذلا ن مىألّوالا مخ-طاانم ىئدنءءالوهفوومنلا عدا
 درمع او

 بو--هعمىلاثرصو ]| سو كم ا عىلاعت هللا ىلصهتوعد غول مدعل م هرذعاءاهذحت همالكر اظذاق أقىبت' :ارظذلاةيعاد كل هم

 7 لزنملوأ رفا طغيالب يكل «١لاودقو ىلاعت هللا هجر ف:صملاه رك ذام ىو الاد هو

 ى_>ناوكالاىندانو ]| ديد_ىريغمالك اذهىلا هيلا هج طاع " ذأَم دغديدحلا حرشلا ىو ىبتنا قلد :زوأ دداحالا

 0 7 نا اذكور ودعم مساهغلم : 1 نمهيةلاق هنافهفالخة قر ةنلا باح كى ىذلاو لثمن .«ىربى ار غلا

 دو را عرقن ماذكو تاطااورظ دلاىعاو د عنب هلُدمعامسأف اب ذك ةودنلا دم ءانهمىقو هفاصوأدض عمش

 لاقو ةءعساولا ةجرلا | وكت هلروقغمو ع5 قدقح* !ا!لمةتوملاهكر دأوةرتاو“ ما هنأ ر دعمو هنمعس 498 .س

 ام.قادناعم ناك نا مم رذو مهريغودو ملا نم مالسالا ل مىلاخمنأىلا ظحاحلا بهذ ىدتلاىف
 اد_:لاراةىفت -سرعف

 هين | 9 فرعا هنوك- || رظن» لن اومن آريغر ود ءموهذ ىذا كرد ءزدعكر ظن ناومت آوهفمداق" ءافلاد

 1 2 0 , اهع_سوالا اسقث هللا فاكدالو طقفدناعملابذ- ءملا مث الاااو مث اريغر وذ_ءفوهفرظنلا ب وج و

 0 لزم 0 !هرك ذامو 3 :رهملا قرط مويلعدفيالذاهنلانمافو ةمهدئاقعا اومزالق قمل ل دنءاوز>ءءالؤهو

 مَ اقيقةرالزغمهتازغ ىرم :علاورك ذاموهفال_خ ع ةاولان 5 لكلذيدمعتلادور ولزئاح وه ةهنعرشلادو رولالقعلاح عسا

 : : دخأ دووماارعأ معن هر ا طلاب ىوهيلع هللا ىل_صورمأ لع ناك اناقهيرورمضةيعمسةلدأب لطاب

 ترك: 00 0 الاد مل دناعملا نا هظق لعذ همومي دع ومهاتقو مه اةةومهمذوهم ءاساون ا الا مهربغو

 5 1 1 0 نو#- .طدالام م_جقاك ىرنعلا لوق هن : رصتلانآ رقلاقو هفال_ىلعتلا دلا ىدتال ىتلاتار"الا

 هل وال _رلا ثعد وهلدالا ن 0 ل سصن :وىلغهلانم م -هتز راممهردقأهنا ىلع ةعاقدر ورمْضأ رات / تايد |ىهو

 ظحاحملاك (هلكاذه ساقو ( ةمرحلا نال طابعو غلاك بنصمتاب اعلا ىف دهتهع لك هلوةوهيلعةجح ملى 1 ىت-تازجعلاب

 ع ا فاو هلصفامرخآ ىلا ظحاحا ب هذمن ءحسبقأ هنا اولاةوهيادكتأهرك. :ادقوداقملا ىفالطت ىلا دق لدلاو
عارم 0 ا ماو هنمءاشاحوم-هوحن ى ٍّ هنافنصملا لوةياذه عمفيك- ةءالوه ب هذمهب مي ز زوهيق

 

 2 ل 1 هلوسر وهللا هلافام عام ساوةةادالا ىف ظن || لبةىلةعلا زاوحا درع نه مزلي 0 احدنا هلوةءالذ
 < ىأو القنواع رش ع نسم الف عز ثاج نم مع ع هرمشز و هنا

 كم 3 3 مهطاغاشتملانأمب 0 هرك ذا-ءاوهلممق رو 2

 2 4 2 هلك دهلثاقو) لضافنع ءالضو : ل ةاعهمذ بانربال و > مالكو هز 01 طوةءلضأ ىذلا حوليام ىللعسو-لا ا ١

 31 ل اراك نا ظحاحلاهرك ذاك (دوويلاو ىراصنلانماد_>أر فك, لن م م) عاجالاب ىاعتتم م(رقك ىلع عاجالاب رذاك

 .٠ . 2 .٠ 0 الوقمههتفلا ةهتقراقمومهريغو سومان 01 م لك )ركل( و)

 ست ا ل ا ا ا مح حست

 ةجح فلأن ءرامخالا ف ءاجايك 2 تقطناامو سوار انلادمعنا و ةعيب لكيه ل دئالاب رانا *
 نوملط» وهنلانو دبعي مهنا نوعزي لكلا ناك شال 0 ةيندقع و رهظ:ملنا وىاوس د مهدصقناك امو ىريغاودبعاسخ

 بزح لكومئلاحلا ل صولا قحلا قد رطن ءمهدعب وهلا مولضأ مونكلهئلحلاو رقيلالامهدبعنام مهضعب نع هللارمخأ [كهاضر

 ندفرافن ه) لكر فك ىلءعاجالاو ىأ (لكو) نوءج ربال م- 4 ىعملاب 4ك نوهوعام- -(مايغط مه رثك و مويدلاع

 العتوالو ةةدرب ( نيملسملا



 ىأ(شيقوتلا نالز ىنالقابلا ىأ( ركيوبأ ىذاقلالاه) هينددرتىأ(ْكشوأ)نيدلا وأم -هريفكت ىف فةوث ىأ( فقو وأ)

 نمهب (فيقو:لاو) باتكلا صن ىأ(صنلابذكد_ةؤكلذ ف ف قو نذ مهرغك ىلءاة فنا عاجالاو) هلوسر وهلا نم عامسلاب

 ه.ةكْدوأ) باوصلا ىلع ةنساا

 نبا ة-مالعلا لاقانه

 داشرالا نثمىق ىرقملا

 نباه-ةئاطنا كش نه

 دو-همملا ن-هرش ىف رع

 رغكد قق ى راصنلا 9

 نابق) «(لصف)#
 رفكت ال قملانموهام
 فان وأ ف قو امو
 (ر-فكي سلاموهيق
 نيعّي مهمل صفا ذهو
 ه] نم لك ىلعدتق رعم

 هداقتعا نوكيل ل-ضف

 هلصوب لصأ ساسأ ىلع
 ناهلعأ) لصولاك ىلا
 لصقلا اذ هى.ةحت
 ىأ(سللا شكو
 ةهمكلاو طلخا ةلازا
 (عرشلا هدرومهيف)
 بامكلا نمل ةنلاىأ

 ىأ(لا<الو) ةنسلاو
 (لقعلل) ل-دمال
 ةلدالا نم( هيف) عبطل و

 ة_سقالاو ةدساكلا
 لصفلاو)ةد_افلا
 ف رسقلاىأ(نيبلا

 لصقلا(اذهىف) عضاولا
 تحرص ةلاقملك َنا)
 ةلطعملاك (ةيب ورلا دب
 ةينثولاك (ةينادحولاوأ)
 (هللا مد دحأهدايعوأ)

 (هللا عموأ) ةيداحتالاك
 قنب(ةيرهدلا لامك ) رفك هلاقمىأ ( رقكىهذ)ةيلولحماك

 نمو (رثاك ن ءالا) اممم لك ( عقبال ) مهرفك ىفىأ ( هيف لاوس دكتلاو 5

 11 1 ا ا... .٠ ا ل :٠١ ا... تاتا ل: ا سه اس. كا ا ل د سس نا ان حسم

 هز و ناك _كاونيبنااد_-أ عج ربالث يح ددرتلاك فقوتلاو فوقولا ليقو فةون ة>سن ىفو
 وبأ ىداقلالاق)ك الب رفكو هومالسالا يدق ددرتلا ىذه ةيهن رك ام -هزاك واحود رمازب ودع

 ىلعر دقعتم(عاجالا)نالاحا(و)مهرفك ىف( فيقوتلا نال)ارفك هنوكنايبىفىفالقابلا( ركب
 دقف) مهامأود ويلا ارعك ىىأ(كلذففةونذ) هلوقل لدي حصنالو در دعيردعم ريشه نك (مه درك

 فرط مهرغك ىلع هلوةناليةوه.ةقطانلات ان" الا نممهرغكب هلوسرو هللا نمد راولا(صالاب ذك

 اا (بيذككاو) رهاظوهو(هيفك_ثوأ ف يقوتلا)بذك( و) عاجالاب ىاعةموغلالن اري خرقتسم

 سيل هناهيلعدريالفتر ورضلابنيدلا نممولعمر وه ثءرمأه نال( رقاكن مالا عت.الهيفّكشااوأ) ركذ

 لماتلاب عدني قالغاوةك اكر هترابع فورفكلا ىضقي صن ه.ءاجاميف ف قون لك
 هنوك ىق( فقول امو) ىميمردصملوق ىدعةلاقم عج *( رقك تالاقملان موهامن ايب ف لصف«

 اهيأ(ملعا) فال_ةخاو ف ةونري غنم( رفكي سل مو)ءاملعلالاوقأ (هيف فام وأ) المأارفك
 قحلاو هام ىلع فوقولا ىأ( ل_صغلا اذهىيةتنا)باطخال عا هر نملك نمىتايسام ىلءفقاولا

 ىأ (عرشلاهدروم) ىف ثكرداطغب ةرمثم_هماسىلعس.ليامتلازاىأ( هيف سدالا ف كو )هيف
 لهءااوداةدعالا نم هدب و.دايعلىلاعت هللاهع رشام ع رشا وعرمشأ | وداعا هتماعي و بلطام

 ةينكموراعتساهعضوءهديقدامه.شوامظلا ىشراكهم25برشداءاملاذخأو هودورولا ل<دروملاو

 لبهيفىفكيالهدارفناب لقعلاىأ(هيقلةعلل) ةكرحتاو نال وحلا ل < هلصأو ةعسىأ (لامتالو) هليخ

 لاكشا الىذل ارهاظا | ىأ (نيبلا)هريغ نع هلزيمملا لصافلا ىأ (ىلدقلا و) عراشلا نمهيةلتنمدبال
 قنبتح رص )د>أ نع ردص لوةىأ( هل امملك نا ).ددصب نحن ىذلا رمالا(اده ىقزدد ر لاحالو هيف

 ىه(ةيناد_>ولا) نب تحرص( وأ )دوج و مريسغ هللا ناو كلذ ىلءةرهاظ لالدت ا دىأ( ةيب و رلا
 ىتو ساسالا ىفاهتدث دقو سا. قلا الخ ىلع وهو هت اه صر هةيهولأ كلي رشرمغ نمهدارفناو هدحوت

 (ىلاعتهللا ريغد_>أ :دابعب)تح رمد( وأ ) ةعامجال قراغملا ىأ ىناد_>ولا ىتهأر ارش نمش. دا
 ىأ( رقك )ةلاعملاهذ_هىأ(ىهفهللا عم) سك اوكلاو ىسعك د ةدابعب تحرص( وأ)هدحو

 هلوقهيلا رمش [كتامْزلاودو رهدلل ةيسنلادلا حاقب ( هن رهدلا لامك رافات نمرفك

 نا سحالاب م4 نامزأ « ىدعس ىلمش فلي ارهدنا

 بدنا قرييغتلا عق,اماريثكو سايةلا ف الخ ىلءلادلا مضي ىرهد نس اوأ فذاك اوأن سللل اق و

 برعلاقوةعئابطااك رهدالرومالانويسني نيلطعملا سى د_حلملا نمةقئاطةنرهدلاوةاحنلاهرك ذاك

 مل-وهيلعيىلاهتهّشاىلصلاقاذلو هنومذيو هنمنوك-ثاماريثك مهراعما ىف مهارتاذل:نو ريدك مهخم
 ريخللبلاحا هللاود هناف عناصلا اوبالىأرهدلاوههللا ناق ىورو هللاوهرددلا نافرهدلا اومبستال

 هه عش
 ىكدمعب

 اماو مناصاار كنية لاقملا هذهسحاصنا ىرأ ت سا لحنلا اولاملاب امك ىفىفاتسرهشاالاقو رشلاوأ

 هما قمنالطد ىلعاناهربمقأمل اذكو للعتلا نءازارت>|قاقتالا ىلءملاعلادوج و سس كوه
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 ل

 نااوملعيلو لي وطلانامزلاوهو رهدلاالا انكليءاموىعنوتومئايندلاانايحالا ىه ماولاقوىلاسعت هلوق هيلاراشأ يك ةيهولالا
 ادررهدلا وهمللا نافهباو رقوهتلاوهرهدلان افرهدلا اويسالمال_بلاوةالصلاهيلعلاقاذفو رهدلاالهشاوهرعالا ف فرص

 رهدلاىارمشلاو ريخا ةمدأا مهداقتءال



 دحاوهلاوهاما نينث نيا اود +الالىلاعت هللا لاقدقو رثلاقااخرمغ ريا قاانناينياثاةلا ىأ (نينثالابا أ قرفرثاسو)

 تى مقزلللا و[ يوالا نزاو مهو حقت :وهلو-هملالادلارسكم (ة-يناصي دلانم) هلوقب فنصملام_مديدقو نومهراف ىابأف

 ةيناملاة>ىفونونلاديدشنو ملا حتقب ةيئانملا ىزاجلا لصأ ىقونونلاعّتفولدس وةزمهلانوكسف ملا حشقب (هيوناملاو)
 ةملظوري ا[ دمموهرون نيعدق نباص أملاعلل نا لاقو ةودنلا داو رمشدرأ نب روبات نامز فرهظر وهم قي دز ىفامىلا بو نم

 ىلانيصلا لهأو هنيدىلااعدو نيصلا ىلاب رهنمالاهراحصأ لق واشن هدلحاش> وهخاسما رامى وناملك هقدصقو :مدأاأد سوه

 15 لادم رعشق قل“ 000000 كا ذاذك ههذمىلعاذهاننامز
 ا 0 ا + ا ا لق. ا ل فحل تحج يح حس معمم

 نيش ,|نمحلاب نيلئاقلا ىأ (نيذت الا باح أ فرقرث و اهعناصدوح ونددهاشةميلس طاةرطقلا ل

 0 ىلا نءىدذنع ليلا مالظامكو

 بدكم ةب وتاملانارمخت ١

 0 دحاولا ناينملئاقت اةق_-القااكورشلا قااخرم-غ ربا ى دااضناو ة ةملاظلاورو كا نيا املا ةيونالاك نايهذم ةيناسللولاق
 لات وا ددعتلا ىاطم نينئالايدا راانارهاظاانةلاذلا قرعلا ن نم مهودود >اولاالا+:ءردصبالتاذلاب
 دسحلاوةملظااو رشلاو داصوةنك اسةيتةانمموةلههملالادلاريسكي (ةيناصندلاو) نيثركرصبلا عجرا م ىلاعت هلوقك
 مهنموب 00 ةملظا اورونلابلوقلان م بهذملااذه إب ست سوما نمل جر مسا ةسنءأن وونو فل أاهدعد هلموم
 ةماظلاىؤهلك مكلاورونلا متر رهن مارج هل بقو مالسل هيلع ىمنعدعد ربشدرا نب روباش نمز فر ولن ىذلا يكسحلا ىفام ىقهلك ري 2 لوةينم باحصأ م هو ( هيوناملا)نم موقمه( و) حرونلاو تيمةملظلا نا لوقيهناالا رش هلاو رمخلا قلاخو
 ع ومسهندب قرغلاو هوحنوناك اردنام> نايلزأام-ماورمشلا ىلاخةملظلا و ريحا لل اخروخاانانثاملاعلاد_جومنا
 ىد“ >لا لاق لوالا ح-يحصلاو ةينأملا ةخسن ىفوتافارخملا نع

1 
 ذك: هيوناملاَناربخت 00 د٠ءنمىدنعل يللا مالظا؟و

 ””الازو .ةمابص نموهو ةئباصلا ةخفنىفو(نيئباصلا ن م) ةنطابلا لاملا باح[ نم (مههابشاو)

 نولوقي مهنا ةيناصيدلا
 ناي> ةماظلاو روثلا

 قانتيلتلا لحف اق و
 هنارهاظلاوةددكملا مالكلاو فو رعم مهتددو حسيسملا عابن | مهو (ىراصتلا نمةقرفىلعقلطت (و) انهدارملا وهو تونلاو مدل عاقب ةنئادملا || بك وكلا اوس بعوأ ةكئالملا اود_بعةفئاطب ضخ مثرخ آىلا نيدز مج رخن ملك ئيباصلاو
 (مههابشاو) فيحصت اذك وةل-هلحد5 أوه م محض نأ ةلكب ةيمين نب اهدرفأدقو ر وهشم مهداقتعاو مهعابت و مهقرك ىلع

 زمهلاب (نيئباصلا نما (اوك رشأنيذلاو) رسشلاوربخلل ني هلاخماةملاغلاو رونلا ىأن مرهاو نادي نيل ,نولثاقلاوأ ران 1 ىلاعت هللا ريغدبع نمىأ ةدمغ(سوخغاو) مويف ل قامدارئابانهانل ةجاحالف مهياعدرلاوم «ةرذنام ىقِبأ" 5 هأىطر هلا مامالا
 جرخا ذاامص نمهنودو هزت وم-طوق نموهو دعت ةراجحو من_صلاوهو ن وعج (نائوالاةدابعب ) اكيرشمللا| وتنأىأ
 مهورحا نيد ىلا نيد نم هر ادحنموأ ب نموأ ضرالا سذجنم ةمج هلام ن مولانا امهتدي قرقلا ل يقو هتيطءتارحأاذا
 ل تراصقىح نيورعةك_ لام ىنأن ملوأو 2 رشي لني بنمو نقلا قال ًالاوروصد
 لد اوأ نم موةاهدبعدقوم-بيلعم الكلام دقوكإم عج( ةكل ءالملا اوأ )افانص كلذ ف برعلا

 1 رن اوم ردك داع هناحبسا دلو ملاذ اولاةوى اع" ع علا

 ةيدوهملان ءاولدعةقرق

 اودبعو ةينارصنلاو
 _-هداتتءال ةكالاا

 رمال 1 اا 2 "ا ناطم_كادسعنالاتيب 0 ءالتلاو الافلام ليلا لانا اهرذع 0 ا
 ءاععمدعذق ر وهالم ربه 1 5 2

 7 0 5 | اهودع (موجنلاوأ ارمعلاوأ سمشلاوأ) نيطايشلل ىهامامهتداضارهاظ مانصالا اودبكّنأو
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 ةروهشمث الث فئاوط مهو( ىراصنا اذ) مالسلاهيلعحوننيدىلعمهانو عزب و لزهيلا ( مافش :0)

 دنعروللةوكىفسمكاك ف ارشالا قد رطب وةيئاك-لملادنءءاملاب راك جازتمالا ىب رطب توهالالاب تيكر نولو#,
 اديموهونادز. نمقلاخنيلئاقلا(سوحلاو)ةيب وةعيلادنععيسملاوه هلالاراص ث يامدوا#بالقنالا قي رطبو ةيروظسنلا
 مهتهباشا ليقةمالاهذهسو<ةي ردقلا ث.دحتاىفورونل اق هيتضرانلانوديعن مهو رشا ادمن اطيشل اوهونمرهاورب لا
 ناسنالا ىلارشل او هللا ىلار مس | نوغي_ضنةم ردقلا اذكوةملظلا لعذنمرعلا و رونلا ىلءذنمري لاف ةماظرووننيلصابم ةدوقق

 ىلاعت هلوفامأو طقدبعي ل سلبا ناف نما ىأ (نيطايشلاوأ ةكئالملاو) مانصالا ىأ (ناثوالا دا .عباوك رشأ نيذلأو) ناطيشلا 3
 اهنمصاخ ىفوااه_بفج أ (موجنلاوأ) رمقلااذكو(سهلاوأ) نايصعلابكرماباميف هو عيطنالء انف ناطيشلا اودبعتال



 ةكدلم (نيصلاو)دونهلاوهو (دنحلالهأو برعلا كرمشم نمهللاريغدحأوأ) راركستلا نم عوف هيف (رانلاوأ) ى رعثاك
 جوجايلاْممةنسةئامةفام ضرالارومعم ل-.ةنوري _كمهردوا عجهلوأ مضب(نادولاو )ةرفك لا نم كرملا ابق فرمشملاب
 (باتكىلاع.جربالن ثمهريغد) قيام ماسدالوالا مم رشع ىف ل _قوةن-ةرشعتسنادوسالام هود :سنوناسمح وجامو
 قداصلار فه نيل يعمسالةمامالامهتابئالةيل .عامسالامهو (ةطمارقلا كاذكو) باوص ىت. رطىلعال نك هلا عجربوأ
 مالسالاءاليئسادنع سوا نمةفئاط نال عئارمشلا 4 نالطب ىلا مهتوعد لصأو
 ماركلاهلهأ ةبلغو
 هرجو ىلءاهلي واتاومار
 د_عاو-5 ىلا دوعن

 ىناك اهل مهب رقناهنااوعزمهد_:علك ايهاهلاولهواحاو رأوالوةعاسفلاوتدثأو لئاوالانم موق
 مظعالا هللاناطاسر ونلا نا مهداة ءالدنهلا دالبب سوا نمة_فةئاط مهو( راثلاوأ ) لحفلاوللملا

 اهيلانود<دنحلاب ةميظع سئانك اهلاونيدقو هروننمةرارشران لك ف راونالاك سدلرونهتاذناو

 (دحأ)ةدايعد كرشأ نم(وأ) اهثراباهلضأ لو ةعىهو هبرل ل ديارانلابهقارحاراة<مهضعبنا ىد ْ

 نموهو ةفاضاللهنونتطقس كرش معمج (برعلا ىريشم نمهللاريسغ) ادوبعممذ-تا قول خىأ |

 نو- ردشسا مهئالسأ

 نيملسملا ءاقع_ضا م

 ناروو_ثمنا..يلقأ امهر( نيصااودنملا لهأو) مهم «مانصالا دبه مهو فودصولل ةفصلا ةؤاضا ايارطخاوافالتخاموثروب : ْ : 0 1 ازد يتسلل

 سانجأو موق مهودوسا عج (نادوساو) مهريغو همهارمااك ةفلتغع لا «مييفو ملاقالا لهأرثك 00 : ١
 دمعت نم مهعمو لهكاورفك!اموياع باغ مالنا اوةالصا |هياعح ون ني فاي دالوأ نمنو كمال

 نُم) لاملا لهأ نمرك ذ نمره -غىأ (مهريغو) نوهل_سمموق مهن هوءاسملا دبع نم مومو رعشأاا ْ ةاذاط 1 ١

 هبل معي باتكو عرش نه هلدبال وح نيد هل ن هنالللااسبا | نيدلا نع ةيانكو ه(باك ىلا عج رمال “2 0 د ارد -

 ةيليعامسالامهو (ةطمارقلا) رفك مهتلاقمنملثهىأ (فاذكو) هءاكحأ ىلا هيأرب مجرب وهذ ا

 سو<وأدوب.لسالا ف مهنالع رشلا لاطب|مه_ضرغو قداصلار معجب ليعمساةمامال نوت || تلح همتلذ لا ةرعدلا
 لوقعلا ءافعض لعاق وجو رتال.ءانىلا اوبهذف هعقد نءاوةعضر كلذ ماعد: شا مالسالا رهظاسملا ا 00

 ةطمارقاومس ادلف طساوئرق نم هن رقنم طمرق نينا دج مه -ارومالسالادعاوةمدها مب اوداراف 55 : 0 هل

 داوسنم#ب رقي ني-ةئامو نيعب.ةندسىفهروهظ ناكواهرذي زتافار# نوعديةاعد مفاوني زف بيغرتلاو تامرخاةحابأ
 ةلقلاةي_سراغلايهانعموةيمجعلا فاك لاية هركىح-سفنم:يعلاوةريثداارج'ناكوةوك | || ءوضولا مهوقك تاذللا ىف
 هللا ىلص ىنلانامعزفدوط+خبراقتاذا هعبلا طمرق نمىل رعهنا ل قو طمرقاولاوو هودرحوهوفه خ5 وهىذلا مامالاةالاوم

 تالاتم عدت, افرظتنملا مامالا هنالاقو ريثك اخ هيلع عم جافاحال دواز رهظأو هنرم ل موهيلع دخالامميثلاو ةحما

 مودلاو رغما ىفزيتعكر و عم_هلا ىف نية ءكرذال هلا ل هجو ىدهملاوة ءاكلا هنا لا-ةفهراثك ىف هتييغ 5 هنود اع

 ةميظع بورخم-4ناك_فاةلخو اعد ثعب وسد -ةملاحبل ةلمعل ادروروذااو ناجرهملا مون ناموب لو_صولا ةالصصلاو

 ةوسك ذخافدب و رغاا موب ةكمىتأ ىى>دالباا ىف نسملا نب ناديلس مم رهظت راوثلا فةر وك ذم | سفنلا ةيك زئذاك لاو
 رد. ةفالخىفةئاممالثو ةرمع عبس ةنىفكالذو مرعب مهامرو جاجا لتقواهبان علقو ةبعكسا |
 م اوراقدودريلر اني د فلأن وس+ م4 لذ_.5ة:سنورشءوزانثامهدنعقيثدوسالارجملاذخأو

 مةنس نينا مراقينم_مماودودم تناكو ماشلاو رص »ىلع اوملغتوهناكموف عضوقار وسكموودر

 اورالاناب نولئاةلامهو (خسانتلاو) لة_ء»الرمأو هو ماسحالا ضءد قل->هللانا نولوة» 1
 تيا ا لا ا ا ا اا ا ديد ىلا زودصالب

 ل_صةمهنالطد ىلعوهيلع مالكا اوءاكحلا ضء: بهذ موهو اهري_غىقل_<2رادبالاتةرافاذا | 5 .٠

 ةيرق طمرق نم نادج

0: 

 نه هيلع وهام رع

 ءامقا مالثحالاو نيدلا

 ىلام_هرارسأ ن ماش

 ةحاز ةنحماو ذهعلا

 رخآ نادبأىلا اه'ادبأنمحاورالا لاقت نايزي ل ئاقلا (خسانتلاو) هدالوأوىلعىف ل ->هللازا نو عزي ريكنلاو ةيدودجولاو
 اد



 هنانوعدن وة ءاهن مموهقملأر هاطنودنآر لان طاببم 2 وةلهباومتلوةعبسلاموماقلأن ماذهوةءلمعامسالا مهو (ةيقطابلان 9

 هلوقيه- مقاوكسمو اهكرثىلاىدومهن ايو لاك لاف باذ- ءهرهاظةردعلا ىلا بالا ةبسنك هيلا هن دسفنأو هنمدارملاوه

 هذ_هوةعدتمملا ل_.ةنافاضنأهن رودنلاسهذماذهو باذغلا إبق نمةرهاظو ةجرلا هيفهتطاي باب لروسن مهتني بر ضقىاعت

 نآرقلانافاريك هن ىد+وا ريث كه ل ض:لاقىجلاعت هنأ باو 4و ةعاجاوةنلا ل هك لذكو نآرقلاءنوك م: ةعرتخما ةقئاطلا

 ١ راسخالا نمااظلادب زءالو ينم والدج :روءاهشوهامنآ رقلا نملرنن وىلاعت هلوقددلا راشأ مك نيب وجحلا ءامدو نيب ومدللءامليتلاك

 غل انايدبالاةةيق>فشكذ النآرقلاللاعمناو ماركا هباحصأو ىنلا+_هلعام لعن يذلا م-هةيجانل اةقرفلان ملعباذهبو

 لضا ةمهيلا لزنام سانلانيِمّتل لج وزع هلوقءملع لدياك ماهبالا ىتذ رطىلعةلزانلاماكحالا نمهيقام مال_لاوةالصلا هيلع
 تالايلاو ل-هحلارثأن م ةئ-كانلاهءار آوهءاوهأ عسبتو لقنلا حي رص نمثيدحلا لع رت نمالالز نهمدةلزال, ,لض نم مق
 مهرون نم هلاخارون هلهثلا لع لنمو رون ىلءر وت ل ةعلاو ولقتذلا نيب عجاف لةعلادر < نمةنئاكلاةدساكل |تاروصتلاوةدساقلا

 نمو اذ ميلا مالو ع لاو كعلارال ل: الاسد ان لقعلا لة نأ 'الاسلا ىلع بج اولا نأ ى هو ةقيقح |مياعس ترتب ةقيقدانه

 هلالا قداصلا ده نيرفعج و رعكالا هلألا يلع نأ معزي ناك بهو ىنأ نيد باطلا ىلأ عابتأ مهو ةيباطخلا ةفئاط ةيخسانتلا
 كلذ ى> قداصلا ىف مثرقالا ىف مثنيدياعل | ني ىف مث ني سحلا ىف مث نسا ىف مث ىلع ىف لل خ هللا نانو. عزب خسانتلابنولوةيرغصالا

 ىبرعنياةفئاطاض:أىراصنلا نمسح نأو وو مهئمسفأوتاقلحئلاولاملافهرمصت ىف ىزارلا نيدلارخقمهنع
 هأو-ةىف نولوةبث يح ا يش ا د ع ع سلا
 تلارقكد_ةل ىلا مت | >ارم اوه نطاب و رهاظ هلنآرقلا ناىلااوبهذةدسحالا نم موةمه(ةينطابلا نم)ةمكحلاستكف
 ..بملاوه هللانا اولاق ةءسنلاءامبة رايطأ |ة>-1قو (ضفاورلا نمةراد 0
 2 امام رعنييا نتن ذبع دم واعمن هللادبعلاوم_نهالغلا نمموقمه, : (ةيحانلا)خدنلا ضع. ىفاكم-م مه و١

 ني اىف ةيهولالا مهرصح لوسر كلذ غابأ .هلقدهد درس اوءادي تعطق ةتوثءهيارلا ذخأ 1هنالللدب سنقل نيحانلا ىذرايطلار ف عمد

 نايمل مسن ( ةينأد دكاو) ةنما اكو ريط نيح انج اهب هدأ هللا نالاق سو هيلع ىلاعتهللاىلصهلا

 هَ نبا قمت ا # هئباىف مثههجوهللام 5 ىلع فت ا>هللاحو رنولوقي ىنويلان اعمت نبأ

 لعن لزتإلو ىندءبايدثءايدنالا ف تاحدلا حورنوأو#: ةيحان اوةرايطلااذك و نايبىف مث ثاه

 مالسلاوةالدلاهي !ءليرعج نأ ولو#ي موق(ةي ءارغلاو) مهمعىلاعت هللا ىذرهدالوأو ىلع تلصو ىت>

 دا هركذاكبار غلا نارغلا هم .ثد يك هبمشد هنالهنماطا غد مغ اهاطء ا ىلعل هللا دذعن مدلاسرلابلزن

 دما ءلا قل ضو اولاقةطوقملام هلاق ٠ موةمهعار عامالا ىنالةرصبتلا ىقو تا اميق ىلا عت هللا هجر

 مهل_صأ ىل_ءءانب م 2

 نب -ءهللاّنأ ٌةد_تاقلا

 ىلءم-هررضو ءامشالا

 ررعض نمرثك أن يمل لا
 نيعدتيملاوةرفكلا عيج

 معاقل ارك نان
 متاخ هنا ىدبك ذلاربسك الايكلانمه_-بئرنومسا ومهمارعن وعمتي وم-مهك نوعلاطب وم-همالك نوعمس وم_مووظعل

 ل ل هيون هناك كلذو *# وةضفةزيلب رشدلادي_ههتشو ب هذةئيلب هسقنهبشوءأ دنالا متاخهذم ضر فانسا هناوءايلوالا

 داسسلاو ماكحالا قيم .هاونوكيلناومال_تالاننو رهاظتب فوصتلاىلا نوم_سنيةفئاطة-نطابلا ن موىفاس لانا لاق

 ه هرهاوط نع عرشلا ظاقلأنوذردنم- مناف رافكلا عيجنمه-يلءمزاللاداسقلان مريسك [ ني ذحتا نيدلا ىلعءالونه نم مزاللا

ةىلاتهذاىلاعت هلوةلد ءانىف مهضعب لوقك ث ماهفالاىلا اهم ى.تالدئطاب ر ومأ ىلا ةموهقم ا
 هءلقىلاةراش |ىتطهنانوعر 

 ه-يلعهلوقىفو هللا ىوسامهيلعدمتءراملكىأ ءكاصعىنلاىلاعت هلوةىو ناسنا لك ىلع ىغاطلاوهو نوعرغبدارملاودلاقو

 ر_-هاوظلاطب الذب اودارأم_منا ماو ىمتئاراحسالا ىفراقغتتالاهدارأةكرير ود لا ىف نافاو رح_ستمال_بلاوةالصلا

 رورسور و ىلعر وناذ_عفتاخئالتاراثاو تاحضاوتارابع ةن--لاو باكل نا كلذ ؛اودارأ ناوةرفكمهفةنلاو باتكلا

 قةحند_ةفامهمدب م- + نمو قس 6: دق فو صن ”, لوهقفت نمو ق دنت د_ةقهققل : لو فوصت نمكلام لو ةهيلاريشب ددو 2

يباءماحارب_هتتغجءايدنالاد.سةعاتمةكروهقدقون نحو هللا دمحانأو
 نمةرايطلاو) ءاضوالاح ١ راشاوءايق- هالات ارابعن

 هللاح ورو خشات حاو رآلا اولاونم_حان لا ىذ رفع ج نب هللا د دع ندد واعمنب هللا دبع باد أ مهو ةيحاذ #انومس و و(ضكاورلا

 لج يقوهو روك دما ب واعم نب هللادبعىلا مثةثال- -هلامدالب أو ىلعىلا تهتنا ىتحة-ٌءالاوءايدنالا مث ثدشىف مث مدآىف تناك

 تامر ااولحأو ةمايقلااو ركنأو حرر خيسوناهعصاب



 (روصموأ) داير ومىأ(ثدحت هناو يدري خوأ ىحريغ هناد_ةنعا هنكلو هنن :اذحوو هللا ةيفا.فرتعا نمكلذكو)

 ةيةاصءاضدب ةكرلستا وهو ل-.> ىل اعل و هنأ > من هناىلعاوة ف م مناف ماس ماش هه كحل ني ماش هبات ةي ما هاك 5 0

 عاعشب ىرثلات املا 5 م ادحالاب هوم .اثم هلود ع دموق» وهريغتافغصلاهذهت سلو ة>ئار و ءرمعطو نول هلو ت ناجم" الل "الث

 نو هوصغمةمئالاوهري-غالو هني يا كم رحهندارا وام_مننب توافنالب شرءال سام هسةنرابشاب رابشأ ةعبشوهو هيلاهنملصفنت

 هر وص ىلعو هملاسني|لاقو اموصممامالانوكي نأ بج وةمييلا حوبالم_هقالتكي لانو رقع 2 ومييلا سوي م منالءايدنالا نوذ

 لفسالاو فو < ىلعالاهقصن ءادوسةرذو ومؤونيعونذأو فنأو سد 6. ساوحول>ر 100--

 دأب س 0

 هل- انرأو ىبتتا مدالو

 سل ىلاعت هلوقه4- اك

 ةمكحلا لءاو'يث هلك

 هلي ورزو<مدعيف
 ناانللا"ف قالت

 ىنا لطمم لك ىعغددال
 ةرودلاهذ_هىلع هنأر

 :ا)يلاف وهاسدتع
 انتباىأ (ادلو هلىعدا

 ىراصتلاو دو هلاك

 د:

 ءالؤه ل ثمىأ(كلذكو)مهتافارخدا ربابانل ةجاحالو فيلا لامتدرفأةريثك فرغلاو ىراصتلارش مهو
 هناقضو ةناذ قد>و :مهلاهنالاقىأ (هّندن [دحوو ى اهنا ةيهلاب ىف ردع نم لوز مهرفكب غح ناذلا

 سلا بج ونةوةوأ از م1 لاد_ةءآلا هسلاري-غىف ذا لا (ىرغ) لو ورع (هناد-# ةعا هن ككو)

 اهاف:نذالقنوالقععاسجالاب هلة ىهو:ردقلاو ملعلا هك شح ون ون كصىلاعت هق>قوةكر 4 او

 ىتاذهدو+وو هب دمرسوهدوج و بو+ولرخ آالومدوجوللوأالىذلا وه ىدقلا (ميدقريغوأ) ر 2ك 1

 هنابلوةلار 5 علق: ى هلشلا دامع نب ردوعل هةلامااءذهو رفك هفالخو اعاجا مدعلا ىل.ةءال

 هنالهمق رقكالا د هىلعو لقا ذك هذعم 'ريمهزبأ 2 زمدقتي رع وهو مداقتلا ومعها ميدقىلاعت

 هللاهجر بغارلا لاواذإو مدسةلا نود رعلاك ثود اهءا يال ظفللااذ_هقالطا نع ء ىثا>ةءاكا

 ىلامث هللا فصوق ميدقلاة>يعلار ان ”الاونآر ةلاىدرب لو ناسح الا مد ةان هللا فصو قدرو ىلاعت

 ثدثهناو) 2 منا نامّزلاراسعابدقلا ل معتم رثك أو هيدنو صن وهنول م عتسإ نوداك-كلاو

 ىلع اهيل سلوهانسأكار 2ك ناك ملاذهدصتي ملول هنالدركذ امنا و ميدقرب رع غ هلو رست 2 وعفملا ةةيصد

 ةيماش ثلاهيلا ب هذاك هر وصوذ مسج ىأ لوعشم م نأ( ر ودموأ) لق ايكع امدقلا قةةسالقلاتهذم

 الوهلمحمالتمصمدهناالا نانا الو اًضر ع دالوط هلثا ىلا أوم .هذ يذلا ماشه راحأ

 اذه(ادلاو وأ) ىراصنلاكة+و زىأ(ةبحاصوأ دلو ا ءولاقاعهناحبس سدت ىلاهتمد
 وها ءاوةدالولا ى-هعسدلا:هدلوتلا نالربسقت فطع (هنعنئاكوأ ئثنمدلو:مهناوأ) رش هلةيمل

 ةلاقملاهذ_هناالا ك_ثالب رفكوهوا,معْئئانلا عئابطلادلوّتك رخآ ىلائثش نمن وكلا ىنعم
 وأ)امدواه_.فةماكلات تل ةناهلا ىىسعن ا ىراصنلا صعب لوةه_:ميرقب ولئاقاف فرغال
 مدقنمةفسالقلا هي ءلابهذامىلاةراشا هناقصو هناذربغ ىأ (هريغاعدقايشلزالا فدعمنا) ىدا

 (هاوسولاعللاهذاص) دوحولا قى أدب دسشلو حتمي ,(هينا أللي :لهناومدةلالزالاو لوةعلاوملاعلا

 تاذلابد_>اولان اب نولوةءنيذلاةق_بالفلاوةملظااو رونلانني-اثاقلادبونثلا صعد ونيك رشلاك

 حالصاريبد_ةلاوىلاعثو احبس (هريغاردموأ) تقاهتلا باك قرر ةموهاكد_>اوالاهنعردصبال
 هريغل هنومث نم عذامال هنأف هلداشرالاو هلاصيادرئالاه>ل صدام قلخ أ: هاهمدار ااواه هلا عمرومالا

 عاجان) راسا رئاكهدقتعمو( رغك هلك) دااوأر ,وكذلا(كلدفإا رمأتا ريدم لاق ىلاع:لاوةك_ئالااك

 وههية-ءاقلاوةمكحلاةب هعاهاذعم ةينان وةظفلةقساقلا (ةق_الفلان 1 لالا لوك نيلممملا

020222222322225 00 

 برعلا ضعبك تائب وأ
 ةجوزىأ(ةيحاصوأ)

 (ادلاو وأ) ىراضتلاك
 لصأول ن نوكي نابىأ

 وأ مم 1 مم وأ

 بدك ردصموأ ندعم

 داتا لب علو هاذ
 (ةوكؤميلو تنارا)
 هليقاسأ رع_سقتلاك وه

 (ناكوأ) هلوقاذكو
 ىأ(ه -:ع) تا

 ثداح وأ مك 3 ىث نع

 سد هنا نس

 لاخدع الو ثداح

 وقى ؤوتايقلا دمصلاهثنادحأ هبا اوهلةىلاعت هل وةهلك كلذمىلا راشأمكثدا اودال

 امأو هناق_-صوهناذ ريغئأ(» ريغ) رود الذاثداح نعال ةىأ(اعدقايشل زالا ف هعمنأوأ)دحأا اوقك هلنكيلو ِهدل اونملودل» "ل

 0 وسملاعللاعناص مث ْنا وأ)اعاجار 0 واعطقل طاق لمكلاحا : رالا مدقوأاقلطمحاو رالامدق نم صوصنلا حا رمش صعد رك دامه

 ضرالاوتاومسلا اخ نمم-هتلاس ناو ىلاعت هلوقل هل ىف سلس رعلا كرك ىكلدلا لوقامأو دب رهدلاكهللاىوسىأ
 لوقيىلاءتو هناحسهللاوتاربدمموجنلا نا نمنومجنلالوةءاك(هريذاربدموأ) ىنل مالا ١ رةيلالامهدبعنامهللا نلوةيل
 هيدوج و قلطاادو> ولابنيلث اعلا (ةقسالقلان مني الا لوقك نيملسملاعامجابر هك هلك كلدلف) تارخسماهنا

 دا ا رمح لو راكي و ميدقملاعلا نا نودع ر هوةنيطلامدق نو عديد ذملا كح نم موقمهيفاسماتلا لاقو ىف رعنباةقراط :دحاملا



 ”اهتادقتءاو موجنل اىل اريبدل !تسننمىناسملتلالاقو هنتام لعل هجهقوقأم مل ءىط أن نم لاق ىرديالوهوهيفرثي ىف عقوف

 ةَنسد#ارفاكو نموثمىدابغ نمعمصأ ىءدقلا ثددحت ا ىنمال_.لاوةالصل اهيلع هلوقاوءاك رشهنلا عملعجهنالرفاكو هفةلاعف

 :مهضع» لاقوةعبرذللا دس وأ ل والاو ىساف ليقورفاك ل فاه دنع قا نارهللاةداعل و ةي ناك ن او دنرملا ماك أ هيلع ىرحت هلئاقف

 ىلع يدؤيف لوقعلاءافعض ةنتفهيفنكملو باسحلاب وههريغو فوسك نم مجنملا هلوقي امونسك اوكسلا ةيهلاب ولو ةي ةيك الذالا
 اءاموجالانائورو رفكلالوصأن هوهئا-فاوز وأ ةلودوأ ص خر وأءال وأ :افو وأ دلوم ف بك اوك امك نماماو كلذ

 ىريبد_هلاوداحالا فةعيبطلاريثاتينيلئاقلا(نيعئابطلاو) رحبلاوربلا ىفهيادهو نيطايشالاموجر وايندلاءامسأل ةنب زهتلااهقلخ
 ةسودبلاو ةبوطرلاوةدورعلاو ا ةرارحلا ةيحلا نيد قتعملاء[مكحال نيبال اءابطالا هيلعام ىلع ّندبلارعأ

 نولوق. نيذلامهليقو 0 ل ل
 ا تاذو تادرجما نع هيف ثحدي ام ىخلالاف ىذاير وىدتطوىحلا ماسقأ مهدنع ةمكدحملاو فو.ديقلا

 بارشلاو ماعطلا 9 هللا وه ص وملا 9 همةملخ صعملا هدب وهتمك< هللااهاعج ةيهلاتامالعاهما.نولئاقلاامان وكلاقو و وم

 - .٠ هئادناضعبلهللا نم ىح وتملعاهاىلا ْر_غلالاقدقوهبا اوح رضاك عرشلالهأ دن ءهيف رودعالو

 0 ىلاعت, ع 7 دوعصلاىأ (هيل اجو رعلاوأ)دحأ هيلا هذي ملاذهو فزاجت محم هناف( هللا ةسلاح ىعدا نم اا ء.ر.. |] كلذكو) ريبدتلاوداجالا ف ةرثوملا ىهةعيبطلا نا. نيلئأقلا(نيمعئابطلاو)ماللاو ءالصلا مهيلع

 0 1 0 0 لوةكصاخ_الادحأ ىف هلول>) عدا (وأ )هب ىلبالن ماوندلا ىف(هتملاكمو) فوذوولعلا ب اهذلاو

 تو ردها را ل2 | مايسغف ل<متلاناىلا اوبهذ مهلكءالؤه ىنعب(ةظارقلاوئراصنلاو يم ابلاوةفوصنملا ضعب
 0 1 ميس 0 اماواهك ذلة جاحالةدساهتالي واثينآرقلا اولواولوللا اوعدانودحام موةفةظمارقلاو ىراصنلا

 2000 حا قفاوبامبةلوامىهو كلذ رظنلا ىداب ف ىضق: تاراسعوارومأ م هضعبل بسند _ةفةقوصتملا
 هل رقسلا || تاماركلا نم مهتمرهظ:اموةدابعلاودهزلا نمهيلعمهام نافمهيلاس نانو رب مهذاشمةلجأو
 : 3 ا كك مهتاحالط_صا ىلع مالكوأ ةدس>الملا ضعب نم ةستسدام| م.م عل نأسف ةوبنلا مدق ىلع مهنا ذاتي
 3 5 و ..نب هو. | اذيلفهلادهاشرضخملا ةصقىفام كافكو ممتاكرببهئلانعفن م_هيخددقتعن ىذلاوهاذ_هوهلهأ فرعي
 7 ا 3 فدي ىن_عمهنيمضتب رقك ىلع خلا صءيىفو( رفكب عطق:كلذكو )انه حورشلا ىناسعانضرعأ

 وجو 2 0 0 م دعلا قس مدع ىندءىفامزلادارملاو ءاكحلا نم(حلاعلا مدقب لاق نم) ىلعب ىدعتب اسدوحنو مزعن وأ

 لجورع هللا ى احتاج ”" (| هواعب وهعونمدقدارسملا وءانقلا لمقبالادبأ قاب هنأ ىنعمب (هثاقي وأ) هللا صوصخم هنافىتاذلا مدقتلاال

 3 0 0 ضعءبس هذم ىلع) مد-َءلا وعاقبلاىأ (كلذؤكش رأ)اهمدعوهئازأ ضع رغت نمهيقدها شامل

 5 قي دقوةم-ك-هلاو مالكلا بتك ىفةروك ذماهنعباولا عمم هتلداوهريغل بهذ نم ءهمو(ةفسالفلا
 97 راو 0 | ثداولا اودنسانيذلا (هب رهدلاو)هبتكو هلسروهللا بي ذك: نمهيفأسملاذهبع رشا لهأ مهرفك دأ "رع 5 1 كيل 3 ت12 ال ع . .٠

 ) صاخشالا ضعب ىف هاولحوأ) ريك الافلاج رش ىف هتندب [كهنيعب ايندلا قىلاعتو هناح بش هس 0 ر ىدانماذكو (هتللاكموهيلا

 ةيلولحما نم ةيفوصلابةوجشنملاىأ (ةفوصاملاضءبلوقك ) ءايسشالاو صاخسشالا عيج ىفوأ هنأيب ساس هوو ىل_هك
 ىف ضاخوهك ولا سىفنعمأ اذاكلاسلانااوعز ىزب ريسشلا سمشلاو ىناسملتلا فيقعل او ني عبس نبأك ظ داحتالاو هءدوجولاو
 بئاجعلا نمرهظي و ىهنلاورمالا عفتريفمدفلا قرانا اك ىلاعتو هناحدشهيفلحاس؛ رقهروضح رح ىففرغتساو هلوصوةحن
 7 26 2 : يل : ء.ااها م 0 ءلإ٠ . ءا نا

 هلوحنو رود_فهبلق ىنعي برات دب اوذوط هراستال لوةي ناك هنارصم ل هأ ةفوصتم ضعي نعورشل نمروصنس الامسُن رغلاو

 هعيجئأ (ملاعلا مدة, لاق نمرغك ىلع)لوقلاىأ(عطقن كلذكو) ماعم اكلا ىبسدقو(ةظمارت! اوىراصنلاو ةينطاملاو)

 هائلا ءانغلاو الهلل ل باف ىأههجوالا كلاهئث لك ىلا عن هلوق هيلاريشي 6 ىنغي وأى ءاوس هتاذب ىأهئاقبوأ)هضعبوأ
 ثداو ادانة ساْنءلئاقلا(هب لا ا لس دع ل حدا

 ٍ , , رهدلا



 0 .خو)اهرصنءبوطىأةزم-لا(اه 7 0 (ايناهميعتت وأم ا

 ذحج(وأ) هقلخ نمادحأ هللأأب: :املوةءنأ اك(اموعاهلصأن مدوينلا د هل كلوةمن ادحاولاو ةيحلالابىفرتعان نمكلذكو) اهادأ

 ى:هنأب , ( مويلع هللا صن "نذل ءايتلالا نم دحاووب .:دحج ىأ (دحاوأ) اموعهتلاسر ق' وةنود هللا ؛رقأاذااذكو(ا دوه خانيدنت :ةوع 3(

 : , ىنهنابىأ (كلذب هملعدعب)

 للا ةئعد هليا ىلع

 نو ركش (دوهولامظعمو)

 مم وعواةلطم ىسعم ود

 ةالصلا اممماعا د: ةلامو

 (ةيسورالاو)مالسلاو
 هلرأ حاشي وأن يةهضي

 لاش : وةبسنءايدرخآ قو

 (يراصنلان + ( ةيسرا

 طهر نمةقرق : مهل و

 عابتا مه ليقو لقره

 ناك سس رأ نب هللاد- ع

 ايدناولتق والا نمزلا ف
 ةسار ةلاو) مويلاثعو

 نانيعازلا ٌصفاورلا نم

 ثودبلا )وه ىأ(ناكاملم
 اومسو (لي مجهيلا
5 2 

 بارغلاببا رغلا نمدمح#

 ثعد نيحلد ريح طاغق
 ه ىسنلاه بشل ىل_عملا

 تالا وبذك اذهو

 ىخلابامإ ثناكامأءاع

 ممالسل اوةالصلا هيلع

 ماركلاامهلئامشن ملي
 باعكلال وأق قءسدتو

 المل ال م نا

 ىلعل”امْثاماو مالسااو
 ناك هناف4->و هللا مرك

 ا هارت ضرابمون مهو( ذم هاربلاك )4 مشو ٌكشريغنمىأ(ب» رالبر 5 0531,

 سانشي لاقوأ )5 :”الاو رشنلاو رمد م-هراكتنالرفك ءهورهرلاالاانكل ياماولاقو رهدلل اهلك

 خسنلانالنريغوأ«.ذسنمرخ" الندب نم جر ىأ(صاخشالا فدان" الادب ااهاق“ أو حاو رالا

 كاد فادح أود ,ادبا لاق وىرجشال ىذلادةمملاناسْزلا ةدمدبالا سغارلا لاول قذلاو تلازالاءانعم

 مالك نمسال دلومَدانآل يقولو انثبام ضع هب هرب ان رأ هنالاذه عج هذكسلو عم_الو ىتشيالن اه -هد>و

 أبيلا لقتنت ىتلاصاخ_هالاىفىأ(اويفاهم_عنتوأ امي ده )نإ ةخ ام -لاءالوهمعز(و) برعلا

 ىجعب اك رق ا اان 1 واب يط ىأ(اهث 3 2 اا

 ةيئاذسلاو ةيفالافرتعا ن ة)رغكب (كلذكو)ابن :دلا هلك اذهةئارحرون 20 هروصك

 (اهلصأنم) اه درك“ ؛اواهاقتىأ(ةوبنلادحبهنكسا دهن صو هناد قم وساعد رقنم هلا هل نأ رقاف

 دم (انيدنةوبن) ركنا هنكلواهبلاق(وأ)ءايدنالا نم ىنةوبنب لعين (اموع)اهدوجوب لقي ملىأ
 نمدحأ) وبن ركنا ( وأ)باتكلا لهاكهريغةوبن هد : هلو عم(اصوصخ) ل _توهياعىلاسعت هللا ىل_ص

 ةرامكا ا ا ل را ا ا (ءايدنالا

 )ب رالبر :اكوهفكلذبهملعدعبإ هلوسراو هتلابذكمناكم م ءادحاوركنأ نةمزعلاىلواك مي ركلا

 تا او.نلادوجو لاطباىلا اودهذةرقك- || نم موقمه( ةم-هاربلاك ) هاه روذعموعثهملعي ملاذااما

 ةحاح اذ هد .ءاعلدب لقنلا لوالاوالوأ لةعلا هلبةيثااما ىذل !هئتامزالولاو مهلقع مدعلالقع

 نافدُش ثرم ىلا جادح مق ىئدقهنكل لقعلا هلمقي ناكناوهنايد رو عاملا وهو لطايدودرءىفاثلاوهربغل

 ل-جرىلاةي.ذ ةمهارمل وأتم د؛ الاهما ىلع ل دد لقذلاءالةعلا نم «مهري غوهيفانياسع لودي ديان هظ

 تاوبنلامهراكت ل ليقاكمالللاهيلعىنلا مهاربا ىلا الممهذمو مهداس 5س. هو هو ماعرب هلل اي

 ىأ د وويلامظعمو)اتلطن هياوهسمت مال_تلا هيلع مها رباةومت ريغ خرك شتا ةعئاط مهتم نا لاه نأالا

 ءاروةزمهلا حتقب (ةيسورالاو) ب رعلابهصخهنكل [سوهي اعهشا لصد ةودتب لاق ن همهم نال مهر طك

 ليقول قره طهرمهل-يق(ىراصنلانم) موقءاهوةبسنءاب وةلمسه منيسوواوو ةمومضمةل وهم
 هلصأوأ ة-عار لا بحاصوأرا ثعوأ كما نعمو س وراوأ رب-غق س راهم_بال_جران ولودم

 معزهنا لبق ة-هاث 2 قر_ةىلعم_مالةينارصنلاف بهذمب>اصوهوري غوبر_هقسوئرا
 مددا خي-كلاناو ىحولا ىدوث”نبالاو بالا نيب ةط_ءاو حاورالارئاس نمرب-؟ ًااحورهللنا
 (ضفاو رلانمةيبارغلا) هلوق( وز حئامطلاب حو رغالو بكر مريغاصل خا 'احو راقيطلار_هوح

 هيلاثوعملا) وه (ناك) ههجوهللامرك (ايلعنانيمعا زلا) هلوقي راشأه- لاوهنايب مدقت
 ملسو هبلع ىلاعت هلباىل .ءاد#اهغلبف طاغفدتلاسرب هيلا هللا هل سرا مالسلاوه ةالصلا يلع(لب ريد

 ضيبأ علضأ ةيحالا ض» رعرعشلارنثك ن نطباذلوطلان هرضقلاىلاب رقأ نمد :.علا مظءةمدالا دي دش مدآ 5

 00 تب نسا ناك متو اولا ع ير ل مو حوا 2 0 كم م>الاو سأرلا

 م مال نول ءاممابرلا ليه ول ؛ ريحة ما دعو لملاهتابأ اودمغتومتلاراكنا 22101 5

 مالسلاوةالصلا هيلع لب ربج نونعب و شد رلاتحاصن رخعلا
 مهم <



 مله وتامانلاك تاهيوم وك تالآم .دناواكءا يالا ناب ةلئاقلاءايال قل هيفانلاوأةبرهدأاكهعن اصيئبدوجولل ىأ (ةلطعلاكو)

 ةبعكلا باي قوت م-ممدحا ودعص ومهأت وم مزز ركب اوندد ملغ ١ ول.:ق يذلا ةدحالملا مهو (ةطما رع ١ و) هم ةسشاطسق ولا

 اوضرعتنالو هونمآ هل-خدن ,موءانعم ناب لثات ةدأحاف كيف لكلا اذه مم م مل نهأ ىافانمآ ناك هلخد نمولاقهللانا اولوقت ”للاقو

 رجلا اوذخأ نيذلام_هو 9 احلا ىف ناصقن ك- 4 !فا نم مزايالو ك>وهاسمئاو هلوقىففلخا مزاي ىت>رم سل هنا هإ داحو هل

 مي عقوى>اوضرافدوسالار >4 |صيلختل اريدك الامم لاءارأ هاطم ذقوالا# نتناول ءمذوسالا

 هقاقحت ساو وةكم نمجورأكلا هلاقعتساىل اء اهم .ةوىلاعتوهناحبس هللا نوعن دحأ و لجهي ءاجل يقول سرافءالبلا عاون أو ءالغلاوءأبوأ

 مهوةيئطاملا نم هب ايعامسالاىفاسملتلالاقو ىحندلا هلاقاذك ريع هع كلا همدو(ةيايعامسالاو) ةبعكلا ىلا او أمس

 نمهةقرق ل-دقو فداصلاوهورةعج نب ليغمسا نيد متم سب 00 الل .ةوقداصلار ةءحْن ليعمسأ ةءاما اوُدثأموق

 نكلاو رقع نبليعمسا قداصلا رفعج دعب مامالا نا نومعز ردم .>قداصلا رغهج نب ليعمسا ىلا نوي ةضفا رلا نم ةيمامالا

 نمةيليعاوسالان|ةيميت نا وه. سايعلاو بأ نيدلا ى:لاقهيخأىلاةمامالا تداع هيخأةايحلاحىف ليعمساتامام

 عابت|ةينطابلا ةطمار 0 | تتش ضم --22--
 رصغناك ىذلا احلا (ةطمار ةلاو) ماك>الاوةلاسرلاو ةيهولالا اودحجىذأا(ةلطعلاكو) بارغلاببارغلاهبش لعب ههجشل |

 باح نيد مهند ناكو || رو اوجورفلا او-ابأوتامرح ا اوال3ة-عب را الاطداىف اوعسو-متاواضأم-مئايبمدقت
 امكعلا ناوخالث 5 ريغ ىنعماف ُنولوةب وصوصنلا نولووتةيذطارم هو ةلطعملا: لالالا نم موق مه (ةيلد ءمسالاو)

 ممالا ا ) و)ةليبقريتعلا ىتبل وفم ىرتعلا ن.سح نب هللا دمع عاب م هو(ةضفارلا ن مهيربتعلاو) اهر هال

 نيملّسم اوسلنذلا ١ وكلمنذلا |حادقلا تنب نيديمع ب نهفو رعملا هللا ديمع عابتأ مهودبءريغصت( هيديعلا)ةخسن ف

 راسل اذونمالو ا ا غب سلا ند هع هطاقلا بسن قف ورزعممهتي ست قمالاكملاو رصم

 ىلاراشأه: 2 را ةخسن قو(اوكرتئادق)ةروك ذملامعثا وطل ا (ءالوه ص ءب ناك ن او) ةينطاب ن طابلاقوةعيش رهاظلا

 ّتلاو فرغ نبا ٌةقئاط نملثهىأ (كلذك 0 ةروأ ذملا فئاوطلا نم(مهابق نم عمرخ رك ىق)ل وهجناءاشباو 7 رش دق

 مف ل دحاولا هللاب ىأ ( ةين ادحولاب) عضخو رقأن مل قوانيدذ اود قة ءاىأ(نادنم)م 5 ركذ

 (ةضفارلان 0 :ءلاو) هيلع لاننا مانيبةوبلزتحص( ايار وقس داهدوجوب كوبا وحال

 ىلانورو.فاأ هر || فيحدا) ءاوسمتل نعدوغابا هيفا (مناوتأ !ميفبذكلا )هلك (يدنالا لءزوج نك لول و
 / وأ) هتضتقاةحاصا ناك مهذك ناهع زىأ(هع ربةحلصملا ]مهم 2 دصىذلابدكلا ق ىأ(كلذ

 ةالصلام_ملعمّللا لس رآردك- !اهتدستب( رئاكوهت) ة-اصمرذكلا كلذ ىفنا عديل ىأ(اهعدب

 هعرب ةحاص ه5 ليقناو م-ممدتعملا نس دلاءاماعنم اجا) هل-ثنعنوهزت«مهومال_لاو

 نطابةس عل د رشا 0 ١ اوع زنيذلا( ةينطايلا ضعب و) ةعساعأ ام ءباحص أ ىأ(نتف.لغتلاك)

 ْ ةروك ٌذمَةغاَتقرفمهوةضخراو سف ةنساا لدأ او ذر ةفئاط مهو(ضصئاورلاو زهره طبع ظ

 ةحانالا اومهذنءذلا ىأ (ةدابالا باضأو )م 4تاداةمءاىؤولغمف نيذلا(ةفوصتللا:الغو) تالصفملا
 2-2 ا اك اك

 ا ْنِ هللا د ممع

 ةرددلا ىكافىريزعلا

 ق د-يلعتلا زو>-ىذلا

 دقو تايلقعلاو دئاقعلا

 قاف لكلا ركل دك
 ةععلا د مع وييأ أح ادولاتش نيدينع ىب نممه :وةب ايبعل و4 |و ةدرحص ةدسن قوءاماعلاةماعدنم هم دلقملا هامان ا قءسلقو

 مصكهيذب نهى و نواه هلع نونو ب رغلاب حا باطفةفالأا وعي امي نا ىلاسانلااعدوهنباهنادينع معزة ىفب رشاهج ورتفهمأ

 لعافلاةغيصن (اوكرشادق) نير وك ذملا ف ئاوطلا(ءالؤهضعب ناك ناو) دهشلا نيدلا ر ؤمهماهذخأ مث ةقياخ رشعةعب رأ

 نم موتك راشم عم شن :اعفذةوةباحصلا مهريقك-ثب ةضفارلا ضعب رفكك (مهلبق نم عمر .ارفك )اوك ةشاىورب ولوعفملاوأ

 ءايدنالاةوبتىأ (ةوبنلاةحصوةينادحولابناد نمٌتللذكو ١مهينهناحمس هلومحو أ هدالو أو ىلعةيهل [مهداةّدعابهرفك ىف نيل ابلاق
 يذكلا(كلذف ىعداويا ونأاميقيذكلاءامدنالا ىلعز وجنك-او)ةماعهتلاسر وىأ(مالسا ارةالصاهيلعانر ةوسنو) مهعيج

 صكاو رااوهيدوج و اك (ةين طابلا صءبو) « ءاك- 421 نم م (نيف_لعتملاكعازئالب) عاسجاب ر ؟اكوهف(اهعدي موأهعزبةحلصلا)

 هعوصتملاةالغنمّةقرثم هو ةرحارالا سنو ةلح ال + هو(ةحابالا باح ص أو )لولا نم ىأ(ةفوصتللاهالغو )مهذ«: وىأ

 هباق سحلاىف علب ءاذاددء.ىلانانوعزد ءوةعت رشلان وقل اخ ةبحةب ملا نم مل لوهللاةبحم نوع دي ةيحابملا مف لاقي وممتاه>و

 ىلا_عت هلوةىلام_هدةةعمىف اودنئسام هن اكوفُت اوطاارع ةءالوهو ركلفتلا كلذ دعب هي دابع نوكي و فد اكةلاهنع تش ةيحإ



 خلاف نيحما كلذ لدى ةوشم نئقيلا نية نالانهتوملا نب ةيلايدارملا نأ ىلهنو رشفملاعجأدث و نيغيلاكياب ىثح كب ردهعأو
 ناناسحالامال.لاهيلع هلوق هيلاري ثبإك ىلءأو ىلوأن يلا لاحةداعلا نا لا ةيدقو نيل نيع كتاب ىت>نيقبلا لعلابّكب ردبعأ
 دقو هارتّم:'اك هتلاذعت
 كينذكلهللار_ةغدقو

 اديعنوك الفا لاغذ
 ءالو_هناف)اروكش

 عرشلارهاوظ نااوعز
 لسرلاه,تءامامرثك أو
 هلّوأر يسكب( رامخالا نم

 ناكاع) ءابنالاىآ
 رومأن سمنوكي و
 ريقلا باذعك (ةرخ* الا

 عيا ىأ (رشحتاو)
 (ةمأيقلاو) مشنلااذكو
 نازيملا نم اهققاومىلا

 طارصلاو ضوه او
 سالرانلاو ةسنحلاو)
 ىذتقم ىلع يش ابنه

 موهغمو) رهاظلا(اهظغل

 امئاو) رهابلا (اهماطمت
 لسرلاىأ (اوبطاعخ

 ءايسشالابىأ (ا)

 ىأ (قلختا)ةروك ذملا
 ةحاصملاةهج ىلع)ةمالا

 حيرصتلا مكوك (مه
 روصقل مهمارم قيقحتل

 2 امم مهالاةد

 هيناثلاحتفوىلوالا
 اهنوم_ذطمىأ ةددشملا

 هذهب (عئارشلا لاطبا)
 ل_يطءنو) عئارنلا
 !ءذهب(ىهاوثلاورماوالا

 اذهفلك تامانلاده مايقلاىفهامدقتمر وتنيحمالسلاو:الصلاهيلعهليق 20ه.
 زل سالاجلالسللللجلا97ا__يبببب_ببي__7_ب_بب_””*ب6ف؟7ٍ؟7؟و؟7؟76ب6767ب7_؟7ب؟7ب7بب7بتيوبببببب؟ب_بب_ تب قيتتختخخ2لا

 هنافءالؤهمز وجىذلا ب ذكلا.هدارمنيب مث ىد اعملاهرضتالة-:” رمل صوهسفن لك نمناوتامرحنا
 لديامىأ(ع رشلارهاوظنا اوعز) ةروك ذملافرفلا(ءالود ناف) لاةفهرهاظ هءدوصقملا سل
 نم) مسهيلا هب ىحوأ أسم( لل-- رلاهبتءاحام رثك و ريغوداعملابق العشي اممهصودنخ رصهيلم

 (ةرخ "الار ومأن م) لبقتملا ف (نوكءامو)ةيضاملانامزالاوةفلا ا مهالا ىف( ناك اسعرابخالا
 رشح نم مايقىأ(ةمايقلاو) ر وبقل |نممهجارخ ادع سانلا عجىأ( رشحلا)نء( و) هلوةيةنسملا

 اهتمسل) لحادب رأو لاا رك دف باذعلاو يعنلارادىأ( رانلاو ةنحناو) نو.ساحت و مهندب ىذقيل
 (اهباطخموهغمو) مهممالمال او ةالصلا مباع لسرلا هغاب ىذلا(اهظْل) ن مرهاظ( ىذَتم ىلع
 اماو) لوصالا هأ هياععلطصا|م موهقملايدارملا سلوا مردامتملااهانعم ن مهيلعلةءامىأ
 نيذلا (ىناختا) هللا نعاماونأ ىثلار ومالا ىأ(اهب)هبا ونأأسمم_همأل_نرلا ب طاخىأ(اوبطاخ
 هب رشلاوهفنأ ل مكي اممهيقيليالا عاوفكي ومهوعبثيل (مفةحلصااةهجىلع) مهلا اولسرأ
 ماهفاروضتىأ (مهماهنأرودقل) م1لاحما همم ح ف ثكب ( ع رمصتلا) هللا ل سر ىأ (مونككلذا)
 ىلوالا يملامضب (نمضخ) لطابةةسالفلاءالوهءاعد |ىذلا اذهو هنودي ربامةعيةح كاردا نعىناخلا
 هذه(م-خالاقم) نومضمهيلعلدامىألوعقم مءاةددشملا ةيناثل املا عتفو ةمجعملاداضلا صفو

 || هللال اهب اح ىلا( عئارشلا لاطبا)ةحارصهيلعلادلاهرهاظ مهءالاكباوذب ري مهما اوعز ىلا
 مهيهنو مهرمأ عج ىأ(ىهاونلاو رعاوالا ليطعتو) مدارمريغاه رهاظ نال مال اوةالصلا مهما
 لولا ىن_عمبرمالانا نيل اوصالا مالك نذلو صخملاح رثىف ىفارقلالاو هلاثتمامزال ري_غالطعم

 دحأةغالا ل هأ نمهيلعمهقناو: لور ومأ ىلع عمن ايبلاو لعفلا ىندف ورعاوأ ىلع عمجت صوصخا
 رك ذتملو كح ىفةديسئبالافاذكو رومأ ىلع عمجي ىرهنلادضرمالا لاف ىرهزالااماو ىرهوحماالا
 ع.جامارماوالا ناو فو رعمريغ ىرهوحجلا لوق نا ناهربلاح رش فو ل ءاوذىلع عمجالعفنااحنأ |
 هنا مهوقدابأب ولة عبالالةفصوأ مساهنال ل ءاوذىلععمجوأ ازا ءرمالا تعي ل عاقلا مسا ةنرب رعآ

 عمجلا عج وهوة يفاعلاكردصموأ هسف: ص خكارم”الان الةغيصلا نءازاجتةرعآ عج وأرعآ عمج
 ىقمتيالهنافاهغ_صالا لاقو لءاوف ل.ل ءاق سل هنابدر ول ءاوذىلءمث بلك اك لعقأ ىلع عمجف
 نال (و) ارارماذ_همدقتدقو ةيهانعمس مذا فلك ةلك اشموازاحم ةيهانع_جهنوك نالىهاونلا
 مقاولاباطبال هنأ ونأامنالمبيلعهمالسو هللاتاوملص هللا لس هراسنا ذك: ىأ(لس رلاسب دكت ( هل" ام

 (هاونااميف)ددرتلاوكشل ا!ىأ(بايثرالاو) مهدنع هلواتل قيقحر ذكي سلوهرهاظاودد ربه مهنال

 (فاضأ نم رغك هنا ىفاورك ذام ل ثمىأ (كلذكو) هرهاظر يغب هلي واتلالمأ ه.اوتأامرهاظ ه.دارملا له
 هنمدصق نءورك ذوهدصةىأ(بنكلادمعت) ملسوهيلغىلاعت هللا ىلصدج (انيدنىلا)تسنئأ

 عاجالل(هقدص فك شوأ) هبرنء(هيرمخأو) هيحو نم تلا نعلسو هيلع ىل اعت هللا ىلص (هغلب اميف)
 (هبسوأ) ءايدئالارثاءاذك وعالملاه_هب رطامي ةرذ كلا نعم وصعم لسوهيلعىلاعت هللا ىل< هنا ىلع

 ملا ةيغادلا تانايذملا فذ_وهمنكو هيلا ىحوأام ( ابي لمنالاقوأ) هل بسه. ذكنالمد_هنناوانهءرك ذورفكت هناف
 لوعفملا احي رصتءايدنالا ىأ(هناوناميف)كشلا ىف عاق, الا ىأ (بايترالاو)احيولت( لسرلا سي ذكسو) ىهالملا
 (هيريخأو) هب رنغمل_صوأ ىأماللا دب د كدب (هغاباميف يدك اد هد ل_سوهيلعىلا عت هلا ىلصانيد: ىلا فاضأ نم كلذكو)

 ىلاعن لاهدقو هيل علزنأ ام عيج(علس لهنا لاقوأ )+ عقنتو أ همس ىأ ( هبسوأ ) ه5 - ىف هنمة هت (هقدصف كشوأ ) هتمأن ءاذحأ
 هنعميقن دارو تينا ىحوبام ضعب كرانكإ ءلخلاقوهتلاسر تغلباف لفت مل ناوكب رنم ىلا لزن[ ام غاب لو -رلااهعأام



 لئتوأ مهاذآوأ) مهضعب وأمهعيجىأ (مويلع) باعىأ(ىر زاوأءايدنالا نمدحاي وأهب) أ زبتساورقتحا ىأ(فخشساو))
 لك ىفنا) مك نم (ءامدقلا صعب بهذ مسهذنمرقك_:كلذك و ) نيمللاءاملع نم( عاسجاب رفاك و هفهن راحوأ ايدن
 ريغو دودلاو 00 ريزاتخلاو ه.ه ةدرقلانم)غيلبلارومامريغ(اسنو)ا رذنمالوسر ىأ (اربذن ناويملا نمسذج
 ةيئاللات 6 كلذ ةيييجيبحبببببححيييييييييييييييحيبسسسس___> >> ب7777س س77

 9 00 : 0 من او رنمتلنيلا] زنأام غاب لوس رلااهيايىلاعت هلو قل هيلع رتفاهناله علا راصتخالوعفملا ْ
 ىلاعت هلو, جاحو) 1 - هل ديا ملاعق دعو و نمانلا نهتم لاو هنلاعز تعا انع رح ا
 اهيذالخالا ا ناو 0 »ل هلوقمك-!هيلا حوأاس# اهشاعاك مو هيلعىلا عت هللا لص هللا ل وسر نأك ولتلاواهنعأ

 لل ل 1 ا 1 اا رك ذوهأ ارهتسا ىأ(هبفختسا وأ )دب زةصقختل زانلا هي"الا هيلع ربا معن ىذلل

 هشاتع لو رشاطلو | ضرالا قانونا ار يأ مها ذاو) اعادت هتانجو ةراراتس الل ا ناغت لودل اتا" ناد نيعخ ميلر لبو .ءاهيلاط ف ا ست ( حالا سس[ ده زا حا
 لدي وع رصلا لكنا | ماتطساساما واد ومالا عنب لن هيلع ولنا لس بتات ةاعسلا تاير م كطفلا | ل 00 سمع ل ب يل
 لدعلان مهو رككشدع هربا 3 لجر نمدولااب اخ كما نام ل.ةأك هلوسر وهلل لع لالا. و. 6.( بسس ممم واف صوان كل ذاتك هيوم سرع شكت ن ادار[ ىذلا تانك نات

 20 ىلا 00 (ةاعدتلا نر تفر عل هرقك) 1 ريقك- 0 ىقم دقتاملثم ىأ كلذكو دون هنا صلا |2210.

 مهتافسصب سانجالا 0 :21نم سنج لكفنا) نمهيل اوبهذوهودقتعااميف مالسالاة لمنع نيجراخاءاكحلاو
 روص نسم سند لك 0 7 هاا لرد ىأ بد جور ىذ لك ىهو ةبادعمج (باودلاورب زانخاوهدرقلانم) | . قوىأ (هيفوةمومذملا || ب. عمو مهملاهنلاهكسرأ ماينوأ )مهراذنالم وعون نممهملا تلسرأالسر أ (اريذن) مدآ ىنب ريغ
 نء)ةعينشريسوةعيشت أ يتلا هنطبىل ىذهاسم(كلذريغودودلاو) عسرالا تاوذب ة-غللا فرعىأ فرعلا
 بيعلا ىأ (ءارزالا 6 2 ىلا عت هلوقي) ريد سفح لكأ قنابل ثاقلا اذهلدتب ىأ(جا< و) رحبلاو

 اذهلهأىلع)ةصقنملاو |7020 ىلءاهلمف ةءاجلا ةمالاواهرذني اهسنجنملوسر ىأ (ربذناهيف) مدقتو ىضم ىأ
 دحاورمأ اهعمجي ةعاسج لك ةمالا بغارلا لاقو ةوعدةمأ اهلعج و ك_اممأ ممأالا هلوقك تاناويحلا
 اهم عون لك ناذ ارايمخاوأ | ريخست عمالا رمالا ناك ءاوسدح او ناكموأ دحاو ناهز وأد حاو نيداما

 ىأميملامضب (فيذملا 1 1 1 لهنااك هرخدمو ةفرسلاك ةينابوتوبك_فعلاك ةجسان نيب ىهف عبطلابمعياعاهرخسدق هقب رط ىلع

 عم) مهناهرت عوطسو روصدلانمةحيبقلاىأ (ةمومذملامتافصإ) ءايشالاةخسنىفوتاناويحلا نم (سانجالاهذه هايدنأ اتاىبا_.لورل يم | فصوتنأىا)لصومانعمرصاو لتي ىأ(ىدؤ)"اينوالسرناوبحللنابلوقلاىل[كاذذا)
 لع نيكل عاجا ىلاعت هلوعك ءالقعلا ن عردص»نأ هقحامهغصولاتافصب لقيملو رهاظوهو ةهرك-:ىلا لاعفالاو

 بيكن لع( | ىأ(ءار زالا نم) ةحيبقلامهتافصنمهرك ذاميفىأ(هيفو) نيدجاسىل مهتيأررمقلاو سمشلاو

 نما قا هاو 18 ةقوص وموأةقوصوماخقن اهالا وو ريقحتلا نمهيق رهاظ رمأى أ( هيفام) هنايبمدقت بصنملاو

 ءاسنالىأ الاحر الا كلمق ٍفالخىأ (فالخ ىلع)ءالقعلا لب (نيملسملا عاسجا عم) ءايدن أ مهنااو عز نلءايدنالايةقئالريغر ومأ

 هنوف ىنالذلاءاوانح الو || نب امأو ءالقعلار يغض لكن ىف ةدئافالهنا لعن دحأ لك ناؤهيلاسهاذلا (هلئاق بي ذكنو) هوعداام
 . 520 03 3 ت2 ها ٠ ص دج جنح دج د ع ص ا ب ص جس و ص سس ل سس سس

 ىلع هلوق ها موق ىلعنوةصاخخ سنالانم لسرلا نا ىلعر وه اقال مأ مهن ن ملوشر حلا ناك له ( مافش ؟8)
 حال نب ناعرت ا هوثاجر او قارا اهم رخيىلاعت هلوق نمدي'الا ناب سيجأو مك-:ملسر كنار لآ سنالاو نمارس ءماد

 لسر نجا ىأهنا هياء فدص, فنامالاىلامهوعدي ومهو رذن ل رشدان ملسرلا مهل سرأن ىلا نمل سردارملا ليقو بذعلا نود



 املفاوثصنااولاقدورض>املفنآرقلا نوعمتس نا نم ارقنْكيلا انفرمذ او ىلاعت هلوقءدي ب وءأيد «الا نهلب هللا نمال نك
 ة-ينادحولاوةيهولالا نم( مدقتافةحيحصلالودالا نمفرُ معان هرقك_:كلذكو ) زيدي لان رد :ه«مههوقىلا أولو ىذق

 اماذهديقي نا ذيو(دوساناكلاقنكلو) مانالاةماعملاهتلاسروىأ(ماللاو ه.+ ةالدلا هيلعا :.دنةوبنب و)اةلطمةودنلاو
 0 ببي سس ل يب _ اب امأو هب هراقتحادارأاذا

 هلذ 'اهقن للهجن ءلاقاذا

 هل< ىف سما هريقك:ف

 هيلع َّ وك معلا 5

 ضيبأ مالسلاو ةالصلا
 لعام هناالو ايعطق سدأ

 ةرو رمذلاب نيلا نسم
 ةودنلا ىقاشال داوسلاو

 نامقلةوش عجلاودقف

 تاموأ) مال_ىلا هيلع

 هناق (ى 5 نا لبق
 نكمل سس

 افاهحمسأ ناكاذار 55 اء

 ا لك وأءاز مسا

 ىذلاسدلوأ) هتوبنل
 ) راحو ةكع ناك

 لمت ةنيدلل واه لماشلا
 ناو ال-ه- نوكينأ

 سراوأ) ابيذكت نوكي
 مل-علاناهيفو (ىثرقب

 سدأ اي-شرق هنوكب
 نوكي هناهس ,اعئان زور

 ه6 صوب الهاح هنايذاك

 هنايذكمهنوك هئم مز“ :الو

 لاف يح يحندلابرغأو
 ةالملاةل ا

 حصخأ نأ هلوقىف مالسلاو

 ىنأدب داضلاب قطن نم

 ظافحلا ناف سب رقنم
 ثيدحونا ىلعا اوعجأ

 كاز كاماو وصوم

 قندارأ اذاهلك اذهب ر فك 1

 مالسلاوةالصلا| هيلع هيوم

 نال) هلوق هيلا ريشراك

 ةلٌثبمىرعشالان ىلا ىلالز اكالا ىفوالءأل وسر مهنمم 4 ثع لهم امخان 1 اونوفاكمءالقعف

 تانأ ويحل عيج ىلع بحت هضئار 5نا اولاق ثم ن> تش |١ لهالاف الخالة علا ىلع تبدل اعاهنلا ضئارب

 عسمجن امهتملاقن !اقالو مم مالوشر سدح لك !كعل هنارصلا شب نوقلكم ناودحلا ل + ناف

 مهريغوني_هباتلاوةباحصلا عاجا ىك>دقو ضئارغلاب ماك هدا لاى :-ماسجالا نم هللا قاخام
 ىلع ىبمسهنملا اذهنال بهن هوى 4 |١ نيةاك هر هداسملاو مد ءاهعلاناىل فاخر يظن نا لبق

 ىوارعشاا خيشلاناملءأو ؛ د اهفم هك لع .ةبمهريغات 09 ام نيقاك- ا عاوز 1 ناو عمان" لا

 ايفااق. داكن تانا ويلا عد - < ناىلاسهذ فك لا ىل- هأ صعن ناني بااطلادا ثراهباتك ىفلاق

 ادح[يذعيالفه- ا ا اوالا ضعبالاهب رعت بالم مم لوسرب
 ةعآدوجوم هسد>لكو ريذناهيفال_الاةمأن مناوىلاعت لافرا رسالان ماذ_هوهريهطتو هّئاز كالا

 ةمآلمالاوبلاكلاث: 1 4|ىقدر وو ملاثمأمهأالا هيحانريط» رئاطالو ضرالا فدباد نمامو

 تلق ه دودلا ىتح 0 ردن نأ سا ىلع باطلا تئاوا_خدو ممالا ع ء.بةيفالاةلاسرلا تمعف

 بهذملاا-همحاصن ا مْ نبال حنلاو لاملا ىف راءاو « هعز زو ةرقكمت اوهفالخ ىلءروه# |

 4 -قاررفك ه.هذهوةيطباا م +لاق ؛ هءاساو سونام نيدج أو ماظنلا زمان ىرم ماا طدأح نب ذأ

 كلذيف لءلدالو نمتةباس نم تنالا نهرك ذا؟لد:ساوةيهاوةدسافءارآهلوةوبنا اىف نعطلا نم
 ملسو هيا عملاعت هللا ىلص © 1 اج راك رمال دس'امأو سانلان ه4 اتاوةلي لا ةمآلا نال

 نءناو هلوقوةلمنلاودهد هللا مالكو عذ_ كلان نيك ةداعلل ةقراخن تار ملا م هنال5._4ىللدالذ

 لاقاذلو ميدقريدق عناص ىلع لد ةعئ_هلا عسب نءاهيف كاهئااهانعم هي "النك 2 عمم _ساالا 2

 ناةيكلا1انم دادنمز» وخنبا هيلا سهذامنا ب رغلا نمونوعمس' نود نوهقفتالز كو

 هعام اواذه طداح نبا ىفه:لقاموزم. 5و كاردا هلمةراحا نم

 ل سرع بم كفدهلالا ىذخا 0 لوقتيامعد نا ىرولا ق-ثأ 0 ادع: نمو راس#ا طداح نبال لق

 لضفت 2 [تارشملا كلذلذ 85 هبم_ثوها ب ذجن هه او * لعين - لك قلد نم

 اه) هلوقانايب( ةحيحصلالودالان مفرح هان هرفكد :)مد:ن مري هك# «لثمىأ(كاذكو)

 (لاقنك-او لو هيل غىلاعت هللا ىل دانيد: ةومنب) فرعا( و)ةينادحولاو ةيهولالابىرتعا ىأ ) مدع

 صدأ ناك هناه .ا-نمرتاوداونوالا(د باراك )هنا هةةلخو _سوهيلعىلاعت هللا ىل_صهقصوقف

 انيمن نا لاق(وأ)هتيحمدل تبنت نالبقىأ(ىحتلينال:)ي*م(تاموأ) رمدشتاو هروح ار ردم
 ناكىذلا سل( و)ةنبددملاىلا هنرجه ل .ةاهباشن ىأ(ةكعناكىذلاسل) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 (وأ) ةماهتودحل نمب ازحاح هنوك- ادب ىمسلصقلاو عن لاو رجلان 0 (زاج#ا)و

 هوجوكلذي مهتيمست هجو ؤوةنانك نب رضنلادلو مهو ش سا رق نمسدل ىأ (ىثرعب سل لاق

 ابلس(ةمولعملا هتاةصريغب) اي اال (هقصونال رق اذهلاكةتهدق هر وهدم

 رفكن :(كلذكو )هدو جو لعو هد نأ آد دك ىأ(هن سي ذكتو)هقصولالهدو بول ىأ ( هلى: )اناث داو

 ا 1 علادوسالاونادكلا امك همز نا (ل وهل هل اعتمشلا ىلصا ني دت عمدحأ هوب دانم)
 هلوسر وهلل مي ذك اذهفثيدحتاونآرقل اصب نييدنلا متاح هناف(هدعب زدحأةوبن ىعدأ( وأ)

 ىلص تافصضعبي لهل نا قايسوهدوهث ىأ(هبسيذكتو)هدوجول ىا ( هلىنن )دحاو لك دنء( ةمولعملا هناقصريغب هفصو
 ملواميسالماللاوةالصا | هيلع هتافص ضعي لهىلا فيك ةنايعالاءاملعرثك أ هيلعاكنامالا نعهجرالملاعتو هناحمس ىرادلإ
 هدعد : وأ ) ىددعل ادوسالا وةهليسم باص اك (مالسا ]ل اوهالصل !هيلعاتين عمدحأ: 0 عدا نمكللذك و)مالعالا عئارش نم مث>هن ىاعش



 قمهفلاخهناال (دوهيلان م) وهو روضنلاةفالخىفادوج وم ناك ىفارم_صالا ب وةعب ني ق> | نب ىىءدع ب احصأ ( هب وشدعلاك)

 ءارلاديد_ثنو ةمجعملاءاذامذد (ةيمر اكو ) ةصاخ( ب رعلاىلا)انيدن ىأ (هّدلاسر صيصخت, نيل ئاقلا) عئابذلا مر هنا اهنمءامشأ
 مية حن ىقوةحابالاو خسانتلا ه.0  باحصأمهىرهوالاههلااو.سقىىرخلاكباباو عت مهنالدحوتقملا

 هر كار 1 2 2ب7ببب7بببببب7ببب 7 خس
 تامر ااوحانأ مهنا ووذ(برعلاىلا]) سو «رلع قلاعت هربا فانتا هلاسر ىأ (هنل امر ضصيصخ» تااثاعا]) اهاعداامللذ لال. مرحام موق ألا || كل واس وميلان لص نيد: لمن ةرببلا توحي و. هيهدم نمزاكو دولا نمزتاك ها نوكسو ةلمهملاءاحنا را<اناورم نمزىفةوبنلا داو ناو رميإ ن دن ف ناكو كلذ ريغهمسأ ىف لوقو ىدوريلا ىفاومصالا ريك را كن املا || بدت لن ندرس اب ىسساوبست (دو لا نعر ةقئاط عر ( هر تتطلع ل

 تمادامز وعظقنيال ىأ (ةيمر كاكد) هقنأف 7 تام ليمو ةيكتاعلا ةلودلال وأى لتقهنا متازجعم هلهعأبت اىعدا وْ ريثك ترتر نرطاقلار | رد لي ا ا حك
 ةضئارلارثكاكو) انئدلا را ا م ل

 ىىلعك 0 يلثاتلا نامز لك ا يياورس دا حك (ل كرا راو ناعلا) رفكلال هأ

 (هدعب 0 0 اىنبةلودفاورهظو جورفلا نود دي وتامر نول>_.مهلكو هد رايذامو ةيكبابوةيك درع ا اة رم رم مران تست يل ع دا كد ل هلا إيلا دب ةماعلا تاع اا
 هدوه-_ ل 25دعد هى

 ىأ(مامالك كلذكو) | باسثك اهنءربعملاتاو ثلا ءكرتو نطابلاةيغصتوةيضان رلات ردت ةومنلا نال وعز و تامرحغااوحارأ

 ه_ضوا رلا (ءالؤه دنع)

 هوبتلا ف هماقم موقي ) || ىفىلعةكراشءنيلئاقل اةضفارلارثك اكو) ددشب وفةتبذكلانامرخلاو ةددثماهحتفوءارلا
 اودارأنا ىنعي (ةح#غاو ةفيلخ ىأ(ماما لك )نودقدعي و نولوقي (كلذكو هدعب وإ_بوهيلعىلاعت هللا ىل_ص ىنالةلاسرلا
 ةلزنملاةالاوة_ةدقحا اهم ءالوهد :عمرب_غلددعب هومثل |لقانتق(هومتلاق هماةمموقد) ةضئارلا نمةقرفلا (ءالوهدنع) ىثرق

 رغكلا ب >وتالةيزاملا || لالضااو رفكلا ىفتالاممهوة_ضتارلا ةالغنمءالونهو ماكحالا يلب ىنلخما ىلع( ةجحما) ىف( و)
 (ةيغبزمااكو) ةعدبلاالو نيائاقلا مهتم ةينايبل اوةيعل ربلاكو)جلبأ قحلاوهعامش ريشلا نمل يفك لثااىفائاهرك ذل ةجاحالو

 ئاز وةحوتقم ةدحومب ||| ممتعأ ص عب فل ةيحلالا لب ةوبنلا نان ومعزب ةضفارلاةالغ نمناتفئاطءالوه (نايب و غب زيةوبنب
 ةنكاسةيت مقدر ودكم مهرعأ سداد ونوهاسمةر وصلا سحب مهنال م مئماررضدشأو ىراصنلا نمرفك أمهومويلا لقتنتو

 ةله-هم وأ ةمجعذ || ىازو ةحوةةمهدحوع غد زبنا ىلل اناه هربا | لاذ فال_ةخامهئامسأ طء_ص ىقن كل ماوعلا ىلع
 ةدحومحتفن ( ةيث ايدل او) ةانممودهمحعمى ازوهد> وعهنا ليقوهيل اوبن صخش مل عةمجعم نيغو ةينحتءانث مورو سكم ةمجعم

 فلا اهدعد ةيتحت5 || نيزونب وهاسما ل دقو نونو فل أو ةانثمة تو ةحودقمةدحونايب وكل ذ ريغ هيف ليقول وهم نيعو
 تاوتسعلا لدم نود صعبةوبخب نول وةي وهدالوأو ىلعف لحل -ج وزعهللانامعزي وهو ىدمملا لي عمسا نب ناب وهو
 ني نم(ءالؤههام.ثاو) كلذربغليقو ىدهتلاناعمسنينايبهناباو_هلاو طاغىنال نال دقو مهتءأ

 0 هريغو ىلا دبع ىفأن ب راةخاك لسو» ل عهتلا ىلصانيدندعب (هسقناةوبنلا دا نموأ )لالضلا لهأ
 0 دلامهوتاكة لا نالوقينمي(اهباستك زوج وأ) ىبتناهب رقك الثهيذك نايب وهييفتكلذيدارأن ا منةرورضلابنيدلا نسال رلا <, || نمةمولعملاهتلاحتسا ء«ةدصلزو < هنمهيلطا هنالّةزجعمهنمبلط نم لكر فكر هظ» ورجح نبالأق
 (خس زب وبن, نيلثاقلا) هللا هاغط صا ن؛ةيمهو اهنا نولوةي قا لهأو نطابلا ةيمصتودهْزلاوةْضاد رلابت تك: ةفصةوبنلا

 هدالوأو ىلع ىف ل>ىلاعت هلا نامهداةدعانا مدقت دقو ضفاورلا الغ نمىد ممل ليعمسا نبا ىأ( ناب و)فورعمريغلجر

 روج وأ ) ينةثلاديبع ىنأن با راك (ه-فنلةوبنلا عدا نموأ) ىحيمتلان اعمسن,نانب ىفاسملتلا لاقو ىبلحماهرك ذاذك

 ةمايراوةدهالا ودل ليصت يا( اسشكا



 مهتموءامكحلا ىأ (ةفس الغلاك) لج ورعب رلانعسلقلاةه+ن مضل اذخاش وبل !ةلرتم ىأ (اههنن هرمىلا بلقلاءاعصب غولبلا 0

 مهاخهسفن لعج ثدحىل رعنب امهلجأو ءالهملا ىأ( ةفوص ااهالغو) ءاقش ||! ضرر وبىذلاءاهملا بحاص انسي ىلءونأ

 الايلجايحوىأ(هيلا ىحوبهنا) مهري غنماذكو م ممعدأن نمكلدكو)ءام ءامدت الا متاخهفم ضيفه ناك هنام_هزوءاملو الإ

 تان”الكلذ ىف ناىلاعت هلوقهبلا ريش ايكةسار هلا ناصأو ةقشاكملا باب رأض عمل هعمل لص امايقخاي>وىماماهلا

 نيسرةتملا ىأن يمسوتلل

 ةالصلاه_لع هلوقو

 ةسارق اوقنامالسلاو

 لاو هلوقو نموملا

 نر
 (ةوبنلا عديل ناو)
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 تأ رودكلان مهتيفصت ىأ(باقلاءاقص غولبل | وز هبالاس رل هك ثيح لعأ ىلاعت لاذأك هدأمع نم

 ماابملاوهو لاغعج (ةفوصت ءلاةالغو) اك 4 اءامدقو(ةق_.القلاك امتدنرعىل 0 ةضايرلابةبرشدلا

 ءامدقو ةقتالعلا نعوهاما هيكلة: ىذلاوةيفو_صلان ءاذهىلاسهذ نمرن نكلدحالز واحتملا

 هللانمشالملاهتان ئأ(هيلا جو هنا)ةالغلاوةفسالفلا نمىأ (مهنمىعدا ع نمكلذكو) معاكم ءاكهلا

 (وأ) ىناناكالذ عملو الف( ةوبنلا عدي مْنا و)نيطايثلا هل هن ا ١ امة ءهالارعأ والا صعب ىلاعت

 2# |قناعن واهرا م نملك اب و) جوهوةظف هد ست( ةنملا لدن وءامسلا ىلا دعصا هنال عدا

 الاس اي ضاق غلو زال رمال يس ناله يزيد دمتم ىلا يدل | درج ادب
 ناوارفك نوكدالمأن بر وك ذملاةقناعملاو لك الاكلذ ىلا مضءاوسرثك وأ ةرمهتوم ل بقال قم تألم ا 1 0

 ايندلا ىفانايعهتلاىرب هنالاق نمرقك« ورا وتالا وشل الخ قنصل مالك نممهوتءاعكرناك لزناملف ركل

 نس زييمتلاهنع طق_سأوهيقد وهمعط قانا لاقوأ ناسك اروصلا قل<هللاو اهاقشهماكب 2 ماسالا انتلخدتل و

 تان رقلاومو_صلاوتأك لاو ةال_صلا عدلافوأ هنمذخاب وتيغلا ن نه«لك ايهنأو 1 ارحتاولالحلا ا وراد

 كرب هنأمءز نمرقك قطرتشالو رجح نبالاقَن آرقلا نمي 0 ةلل عمن أهناف نيدلا نمءانغلا عامس

 امهدحأ معا 0 :ركد لب را ونالاةرامعهمه ون نما الخ نيذه عام“ --ااهاقشدماكت و ايندلا قانامعهللا

 ىدنع ناكل ترك ذاميف ع رصوهو نيءلابي ؤرلا دعم رقكي هرمي فتى حرص ىشاوكمل|تدآرمت
 حصالا ن رمال ىلاسعت كاذب ةطاحالان مضت مالكو أذ : رىلعل_جهجشي ىذلاو 0

 ناسنالا قلخ ليضفت
 نسحأ هللا كرات لاقت
 هيلءلاقف نيقلاخما
 اهمتكامال_.لاوةالصلا

 لالطم| نر هته زيامللا طاق_ءامعازرفكي اذكو رج نبالاق ثجايشحالاو ب يكرتلاو نوللاك 00 د#ناكنثل

 ةثالثلا هذه عامتجا َُط رك_ثدالو هنمدخار و تيغلا نملكاب انهنا وأهيقسلا وأهمعط هللانا 9 مار 42و
 لاقإك تلقد-هل انذاك (راقكمهلك )نوروك ذلا(ءالؤهف)همالكة وق, فلاي اذكواضبأأرا اونالا مالك هوبا امال وأ هيلا وأ اك ىلا ىو اهلا ج وأ اك ىلا جوأ
 هللا نص هنال) هلافامفالخ مه: اعدال(مل_سوهيلعىلا عن هللأ ىلص ىذ الن وبذكم) مهمالمه رق : موك 2 دهافا دترمةككىت لاو

 امو( هدعد ىنال) هنااضإ ًاريخأ( 0 وأاميقهيهللاهملعأ[ك (نييبنل !متاخهناربخأ سو يلعيلاعت اللا ا أ

 لاقهنا نمهنعىر ةراماماو ىذم 0 اهقلاختام 2 0 نم كلذ قهنعىور آ ع 0 1 د

 نمت رشبالفول صفا كاذم اع ركسوتوبالا موز مالت كاملا ز و رلااه دار 1(نادرفف همالمامخأ ناكو هما

 هنالودد_ىد امن لهنالل رم رمد : نيحمال بلاوةالصلا هيأ ع ىسعةيلعدرت الهنارعوهماعهؤوةومدعل هركذ همهتقال> . مزدال

 أرضخمالو هتعد رش ىبعو4-_ةمأ نمنوك» 5 [ىأ(هناوأ)
 هللا ىل_ك(رب_خأو) مدة اك هنوبن ىف فلتخا هنا عماضي

 اضياريخأ(و)نيينلا متاخو هللا لوسر نك-لوىلاع هلوق ىف( نييدنلا متاخ هنا هللا نع) سو هيلع ىجلاعت 0 ةظقيلالاح
 ةكفالملاىلا وليم علك سانلا ىلا ىأ(سانلل ةفاك) ممسو هيلع ىلاعت هللا ىل هه (لس رأ هنا ) هللا نع

 ةلانلسرمو ىلا لام د مح ونومدآ هيلعد ريالو هيمللاهس 0 ذهو نك 2 ىلاو 1 ةنحلا لخد وءامسلا
 ! قاس وابع رع نم لكان و

 الا فئاوطلا(ءالوهف) ىالاك رفكلاالرذكل اىضتش هلك اذه ناهيفو نيعالاةعس اولا صيبا ىأ (نيعلا رولا

 ىدنعد رن الفاش : ىأ (هدعب ىثالنييدنلا متاخ هنا )هسفن نع( ريخأ نال وهيل عىل اعلا لص ,ىذلل نويذكم) هتاف ىأ( راقكمهلك (

 ىوقأاذهو(نييننلا متاخمناىلاعت هللا نع ريخأو) هتمأةلجنمنوكي وهتلمق ىلا ىلصنت وهدعل د رشد ومدعب لرمي : وهلمق ىن هنال

 .اعبت نجللوةلاصإ بأس انا ةناك اللات زا مولا هت هاودل(سابال) ةعماجةلاسر يأ (ةناكل سرأ هناو) لات علرقاسمألم اد



 (ههدارملاموهقمناو) هنعفراص مذعا(هرهاظ ىلع) ماللاوةالصلا هيلعهتعرةصئذلا(مالكلا اذهل + ىلءةمالا تع جاو )
 هلوسروهللامهبذكتل ىأ(اهلك ف ئاوطلاءالؤه رفك قَكشالت)همو.عىف(صيصختالو)ءرهاظ ىف( لب وان نود)هنمدوضةملاوه

 عاجالا عقوكلذكو)ةيرمالب مهرشك ىلع دءامةنلاو باتكلا نماءامسو ىأ (اعمسو) ةفلاخالب (اعاسجا) ةبمشالب ىأ (اعطق))

 حوت موقىف ىلاعت هلوق فر عنب المحك مولا ىندملا ن مهدر وام فالخ ىلع هلجو ميدقلا (باثكلا صن عواد نم لك ر يفك: ىلع

 اف هلوقكلذكو مهراصن هريغنودتهللا اودج وو اهراناولخداف ةبحلا رح ىفاوقرغأ هل داحامىلءاراناولخداؤأوقرغأ مهتاثيطخامم
 ناوقوأى مث مالكلا نا هتالاسر ل ه<ثيح ملعأ هللاهللا ل سر قوأام لثمن ىتح نموت نل اولاقدنآم:ءاحاذاو ىلاعت هلوق

 خي رص عفادوأى أ (ثيذ_حصنوأ)كلانههريغ نءوهنعردصا_:كلذ لاثمأو فوذحأدتيمريخ !ءاوهللاهربخو د ّتبمهتلا لسر ٠
 6.4 ريغ نم(هرهأ ىلع عمجم ) هتحصب ىأ ( هب عوطتةم هل ةن ىلع عمجم) ثيدح
 10111 ل ا احس سس هتسساسج

 اعماحهانةمحجاح زلال اقو 1-1 اهتم ر*نانع فكن م-_مبةطيحم ةماعةلاس راىأسانللةناكالا

 عانتمالر و رح نمالاحال ةمالءك ةغل ابله وانو ف اكل نمالاح هذ غالبالاو راذنالا ىف سانلل ||
 عيج ىلع قلظر ساذلاّنا ليقو عازتلا لح مهنال سانلا صخو ةيب رعلا ق ليصق:هيفوهيلغهمدقت
 ه-:مآىأ(ةمالاتءعجأو) ىبسلاءاضاراو نيتذوعملاهءلعمالكلا فمهضعبهيلا تهذاكرك ذنم

 سانلا عي لسرأه ناو ثددخح او هن" الا نمر وك ذملا(مالكلا اذهنا ىلع )سو هيلع ىلاعت هللا لص
 (هنمد ١ رملا)هنمم-هنىذلا هلولدمىأ (هموهقمنا و)ةلاس رلاموع :وه لعن ةومذأ ١ قننزم(» ,رهاظ ىلع)

 (كشالف)هدارفاض عبل(صيضختالو)رهاظ نعهفرصد هلو ىأ(لب واتنود)هموهفمةفص
 (اعطق) نيمل ملا عاجا ف لاا! نيهاذلا (اهلك ف ئاوطلاءالوه رغك ى) ةمالا نمهيد_ةعب نمدنع
 نكةريعالو هددسو هراثك و هل وش هروهللأ نم( أعمس و) عاجالابىأ(اعاجا)هيفدذ ري-غنمامزحىأ

 نيدلا ءاملعن م( عاججالا عقو كلذكو) نايس عاجلا ةيجح ىف عزاننمئالو ةلاضلا قرغلا نم هلا
 ةينطابلا ضعبك نآرقلا فاح ر صءاحاهيفعزانو عنمىأ (باتكلا صن عفادنم لكريفكد:ىلع)

 ياش لارابك ضعب نعىورباماماو ةيفوصلا هل -هجض عم ؟واهرهاظري_غرخأ ن إعمال نوعدي نيذلا
 مالسلاد ءنبز ءلاهلاتأك اعضوهانعماهماالا_هح ولد تلكن ضعمأ ةراشاوهاماوهلاريس قت سلف

 هي رص ىلع هتلالد ىف (هراعوطةم)اورلا تاق نع(هل_ةن ىلعاعمت هقوطنماماع (اثيدح ص خوأ)
 خإ ومسمع الث هناف خسنال وص ءصخخ الو لد دان ريغنم(ه رهاظ ىلعة لج ىلع )ءاهعقلا وءاملعلان م(اعمت)

 هيلعع.هنافنينصخلاةينازلاوىفازال ( مجرلالاطباب) مهنايب مدقت(جراوختاريفكتك )وداسغلل
 هيلع عمج اوصوصنل ارهاظ فلان نمرفكيلوقالىأ (اذنو)ةرورضلاب نيدلا نمامولعمراسص

 نبدلا ىهوةلم عج (للملا)ل_هأ(نمإانيدهذذتا أ (مال_ىالاةلمريغب ناد نم هرفكب /نمرفكس)

 وأ) مهرفك ىف(كشوأ) مهريغكت ىفددرتو ف قون ىأ( مهمة فقو وأ ) موهقملابسح قوفامهندب و
 لق 2و هللا هب انك و ل>> مدع وهاك ناهالا نا مهصعد نعماشت اكهتحصدقتع اىأ(ممهذم ع

 ككاو نيذرطلا نم ئثىلا ليمالنافقوتلان اك ثلاو فقول نيب قرعلاو هلاطب او هنايب مدقت

 اثدحيل+ وأة> سن و هل' وأن

 ةهج نم ةن ىلعاغمحم
 هرهأظ ىل_ءولجوهاثيم
 ريهام )هانعمةهج نم

 (م>رلالاظا.جراوملا

 اسنثلا نضحلل محاب

 ىقاشلا طرتسشد لو
 م-جرلا ىف مالسالا
 اطوملا ثيدحرهاظا

 اونأ دولا نا هريغو

 ىلاعتهّنلا لصهّننالوسز

 هأرماو لج رب اسوهيلع
 اينزدقدو-_بملانم

 وبأهطرشوامهجرف
 ثدد-_4/كلاموةفينح

 سلف هللاب ةلرشأ نم
 نا ءأ م نصحك

 كل ءاو_ةجأءاملعلا

 ىازلا دلج يوجو
 تبالاوهوةئامركملا
 نضل مجروةي'الاب
 هب الانمدو+املاتنشلا

 اكحال ةوالن ةعوسلا
 222 2 ا  أآزآذآا

 مشو هيلع ىلا عت هللا لص اهبل عدقو ( مكحزي زع هللاوهتلان هالك ةئبلاامهوج رافاينزاذاهخيشلاو خش ..شلا) ىلاعن هلوةوهو
 ماظنلاك ةازتعملا ضع وجراو# لا نعهوكحامالاةإبقلا لهأ نمدحأ اذه ىف فلاخعملو هتافودسعد ةراحصلا اذكو هنايحلاح ىف
 ىدلا هلنيبتامدعب نملوسرلا قةاشي نموىلاعت هلوقهدرب وةجَحت سنل عاسجالان ا مهيهذم نمو مج رلاباولو قي ملم هنافهباحصأو
 ىوقأ لب ة>> عاجالا ّنا ىلع عاس الاب وةلالضلا ىلعىتمأ عملها نا مالا وةالصلا هيلع هلوقو نينمو لا ليدسريغ عشب و
 فذصلل ىلوالا اكو ىحل د لاهرك ذاذك رك ذامج راو اريفكتبانلوقلو ىأ (اذهلو)ةنسلاو باّتكسلا نممهدنس اك ناو جملا
 ىأ (م-مينىفاووأ)مهتلمنعةج را ىأ(للملا نمنيملسملاةلمريغب) نيدن ىأ(نادن هرفكن )ا ذك و لوي نا ىلاعت هللا هجر
 دد 'رىأ(كشوأ) رك ذ نمريفكت ىف فقوتىأم_(.5فقو وأى حندلا ل_صأىقو مالسالاة لم ىلعمثاقب عمىأ ماكحالا ضعب قولو

 ظ يبةنوأى لعلب ادب(مهذم عمتوأ)



 دقتعاو) مالسالا ىأ(دةثءاو) ماكحالا نمهيفامدايةناوناسمالا أ (مالسالا) عّمتتلاوأ ك ثااوأ ف توتلا (كلذ عمر هلأ ناو)
 قئرغصلا ىواتفلا ىف( كلذ فالخ نمرهظ[امهراهظاب رفاكوهذ)هيفانب هكشوأ هفق ون ناهيقو هنطابف ىأ( هاوس هذم لك لاطبأ

 هبل صوتيالوة لاق) نم لك ىورو( ل ثان لكر يغك-تب عطق:كلذكو)ر فك لزملاو حزملا قب رط ىلع ىراصتلاوأدوميلابهسقن هش نم

 صعب ريفك_:كالذكو هنعاوضرو مهتعهللا ىذرملاعت هلوقلو عاجاللاذهو(ةباحصلا ع. جريقكو)ةموحرملا(ةمالا ليلضت ىلا
 ىزارلا مامالا لافاك باوصلاو ليق(ضاورلا نمةيليمكل ا لوقك ) ضفاورلاو جراو ا الخ ةعاجلاوةنلا لهأدنعةءاحصلا
 نيلئاقلاهعامتاو هناشره#ىل |ءاعالماكلا ريغصت ليمكلالعلو ليقو لماك ىنأ عابتا 25 هيلماك-ل|ضفاورلا ةالغ سس
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 ا 0 7 لإ 0-0 1-7 ىلاعت هللا لص ىتلادعب دقتءاو) هبلقب (هدقتءاو)هماكحأ مارتلاو هداقتعا.( مالسالا رهظأ ناو) ف لاخال يجرتلا عم للملا ركل ريفكتب)
 نكلو هللادذعلو يقمريغ عقاولا ف لطانخ وسنمهنالوقي ناب مالسالاريغىأ(هاوس م هذم لك لاطنا || . ؟!(مدقتلذا هلق
 ناو فن_صملالوقليقو ظ>احلاسهذمنممد_ة:اكر فاكر مغد_يحوتلاوةيهولالاب رقأن منا 8 س ِ (مدقت لذا لسو هيلف

 هرفكلاب هيلع لا ىنعماةانطاب وارهاظ عيحصلا نع عالقالاهنمضتل لد وان نمهلدبال ار هلأ ديول ١

 نوكالنا مزايالاواعوج رهاوساملاطداهداةتعاو مال_سالاهراهظا كلذ عمن وكم و سيدصل اهراهظا همدت اك ركبابأ تمدقلب

 رفاك) هدغبامو رفكي مل نمىأ( وهف)دوقنعلاىلال_صنمنملوقوهو رفكلادعب مالسالا لوبقم || مالسلاو ةالصلا هيلع
 نمه_:ءدر والتيذكت ونيدلا فن عطهنالمالسالا فلا ام ىأ كلذ قال نم رهظأام هراهظاب ايلعترعك و)ةمامالل
 هيل صوم )هنغردص (الوق لاق نم لك ريع ك2: ) مز (عطقي)ءالوهريفكتك ىأ(كلذكو)هفالخ ىأ(تلطت ومدقت لذا

 عيج ريفك- مْ ىلاىدؤ» ) و ميةن_ىملا طارصل اونيدلا نعلال_صقم-من وكىأ(ةمالا لياطتىلا || نم (هقح) بلطالو
 عيج ريفكثبةضفا رلا) هالغ(نم) موقمهناو م_مناوب قايس(ةيليمك- !1)ةغئاطلا(ل وقك ةياععلا مد_هتلاف) ةئالخإ

 نمل تنير ونةوبنلاناولولحلاو خسانتلاباولاقم_منال (لسوهيلعىلاعتهللاىلصىنلاتومدعبةمالا || ميركستلاةدانزأ بجوملا

 مهرفك ىفك هالو تافار# لا نم هل مودل رفك دو ىلعةماما لع صنا كل ذكى نلاو لاي 1و هقح م-متالدوجو نماورقك

 اك م_هرفك ل سوألامهسنرل ماك ىنالاو بسن مهنالةيلماكلا فنصملالوقب ناب اوصل |ليقهناالا هرمأ ىأ( ةعبرمشلا اولطدأ

 سايقلا فال_خىلعهيلاب سنو ليك ىلءالماك اورغص مهمابام ندب قفوو ىزارلامامالاه يلع صن || ذا)اهعيجىأ (اهرمساب)
 متديعبوهو ل ماك ى د عليبقةنرب ليمكل ةبسسناهحةقبهنا ل-يقو هلوأ مذبو هفريةحت ريغصت لهنو اهلقن عظقنادق

 قوةمال اىأةيتوذ ءانب (مد_ةئملذا) هلوقبةباحصالم_هريفكتوم_هرفك ب دسوم_ملاقمنبب || مهدنعىأ (اهعمنآرقلا
 (مدقتي مذازاذب أ(ايلعإة- ةثاطلاهذ_ه(ت رعك و)ةفيلخءولمكىأ(ايلع)ا ومدي ل 5 قلدع رك نولئانذا

 (ءالؤهف) ركب ىأ ىلع ) ده ىف)ةمالا نم(هق>باظا و)امهمعهّللا ىذر ركب ىنأ ىلع 1567 هجولا(اذهىلاومهعز

 مال_سالاةعب رشىأ (ةعيرشلا اولطدأ) هولافاع(م-مالدوج ونماورقك دق]ةيليمكلاةقئاطلا ةضرتعم لج( لعأ هللاو)

 مهنالنآ رقلال_هنو) هلقن لقال رداكل اوهرغك مهعزب مهد :عمهو مهعملبا ىدرةباحصلاالا 0 2 2 2 اهلقني هنال (اهلقن عطقنادق) هناةباحصلار_فكبم_ةوقنءمزل(ذا)اوماكحأ عيجىأ(اهرسأب) || ف ىرامراشأا طا تحال

 لوقلاىازلا ثاثم, ءزلاودسافلا (مهعزىلعةرقك )ةباحصلام_هو(هولقانذا)ةباح_صلاالا هلقني || نملتةيهيلوتدحأ
 امب (ل-ءأهللاو) مهام أو ءالوهر يفك: لوقلا (اذ_هىلاو) هلوق ل -.ةبالرفاكسلاورمأك لطاملا و م
 وأمهلك ىأ(ةباحصلا ارفك نم لدي )هنعنمد و رملا(هيل وةدحأ ىف كلام) مامالاىأ( راشأ)دا رأ 3 نإ نسال

 ١ همي 0 مهمادحاو|| ”5”. 0 الا 11 يعقل عر هوو احصل ابنا اخر قت دشن يدار ةياملا مرق نم نال .نماذخاو || نمرتت ىلع ءانبىكدلا
 ناهيقو راك ابل لاق

 هدانعو رذاك ايهيخاللاةنممالكاوةالصلا هيلع هلوق ئنعماذهوةقيقحهرفكدقتعاناالا ر فكي سلا مشاذه

 رهظالاو لوقأن اسهال لصأن عج رخل ةريبك هنال( لةةيالرخ "الا هلوقو) لافامهيلع مجرالاولاقك ناكن ا ىأامهدحأ ه.ءابدقف
 هناحبس هلوق نمنآرقلا صن ةغلاهرفكىفك ثيناىئيشيالفمهعيجر فكن ماماوةباحصلا ضعب رفكنميفهلنءلوقلا ذهن ا
 هد_هنا هناي وةرجشلا ت كنوءبابيذانيةمؤملا نعهللا ىذرد_هل هلوقو راصنالاو نب رساهملانمنولوالانوةبالاو ىلاعتو

 متناسميالا ناكرأن مسدل ةفالارمأْن ا ىلع لق-ءلا تب رطن مالو لقنلا ةهجنم هلل صأ الدو ملوق لطي الف يطق صن تام“الا
 اعطقز كلا ريفك_ةلالص أ هجوالفدقعلاو للا يلهأ نم ضعسالا قلعتيالوه



 هاا

 كهج1ججسسسسسسلللللسسسلسلل جس 7 777000007تيجلجُججب ب077

 مهتلاقممْزلا يمدقتملاريغ (رخآهج و نم)ةءيزشلاهلاقملاهذه باح صأءالودىأ (اورفك مث) هداسعو
 هنااذ_هم_هلوقهمزاامىأموعزو موق ىضةقم ىلع سو هيل عهللاعت هللا ىلصىنلا مهعس) هذه
 بلط كرتب (هدعب رفكب هنا لءيوهو) مهعز ىلع هدعب ةفالخاب هل ىدوأ ىأ (هنعهللا ىذر ىلع ىلا دهع

 05 رقك ودهعل ا(مه و5 ىلع) هلاق نم رقكي تساذه وبذكهدهغامز وكيف ةفيلخن وكل ارواكل ا وهقح

 ىلا عننا ىل-صو) نيدلام وب ىلا (ني_هجأ م يلع هللا ةنعل)هوج و نمرفك و هل ط ايةْضق انتم ةلاقموهو

 انرفك اكىأ(كلذكو) نورفاكسلالوةياسع م همركو مهفرشو (هبحتو هل! ىلعو هلوسر ىلع مل-سو
 مل_مصخشلعف ( لعق لكي)لوهخناءانب وةيتحتلاب وأ لوعقملاءانب وةعا#انونب(رفكن )ءالوه
 ناو) م-هلاعذأ سنج نم هنالةقيقح ( رفاك ن مالا ردصبال) لعفلا كلذ ىأ (هنا ل ءنومل لا عمجأ)
 هلعق عمإ) هلاح .رهاظةداهثاكحوأ ةقيق> (مالسالاباحرمصم) اما سعنمردص نمىأ (هبحا ناك
 منصلاوأدبعبافادخ اموهو نثولاوهو( م:صالدوج اك ):رفكلا لاعقا نموهىذلا(لعغلا كلذ

 دو.عملاك امهذاختاب( رمسقلاو سمّدلل)دوجسلاك( و)هيلع مالاكلا مدقتاك ةروصلا نثولاو مسا
 ىل_عهللام مع ىراصنلا ل_هتئامىل الن متابيلع باص ىبا !ةبشملا ء[صأو( بيلصل او)ةةيقح

 ةالصلا< هلع ىسعهيلع بلصامةئيههنامهعْزأ رخ 1 ىلع ض رتعمدوعد بولصملا اوكيشسخلا هر وص

 برسح اراد ناكءاوس سوا هفدج ىتلا( رانلل)دوجسااك(و) هلدوجسلابهنومظعيفمالل او
 ناصنلانع ىذاعلا نعةيللا فاموهر ذعوأ هئاز وتس مدعمىلءةنب رقموقت ناط رمشد مالسالارادمأ
 قرغلا لك_ثئساو راما ىفمالاكلا نا حضاوو فيض هددرب كلب رحلا راد مئصال دجسول ىلا
 ٍبرعدلاهيدصقب يك هنأ عمرك. ال ث يح يظعتلا ة هج ىلعهدلا ولدلولا د ولام نم وم:صللدودلا نيب

 مانصالا نودءاب" الاوءاملعلل كلذ عرش ىلاعت هللا نا لاقي ن ا نكمالو م:صلل دوجسل ايدصٌةيدقهتلاىلا

 دوجسلاهلتدُئ سلا اًذهف هلدود لانانريغ عرشدرو لب هم.يظعمب ةعب رشلا تدرودلاولا ناب بدجأو
 و>:لدوج_لاف ال هلءافرقكلااةثراد هرمشناأك-5عئارشلا نمدعي رشو نامزالا نمنم ز فولو

 ةبمشكلذ لعافل نكي مل عئارمشلا نمكع رشق يظعما اقدهءاشنامالو وهد رم هناق سوشلا وأمدصلا

 تدرونم فال_-هميظعت,ةعب رشلادرتماميفبرةثلاد دار ظنالوارفاك ناكف هد وقالو ةهتيعصال

 دود_سرخأ ةضورلا قىووالا مالكه لعلداموهكلذىئفدلاولاكءاهلعلا نأ نمررةنأمو هميظعمب
 اذ_هنمساواهربسُعو ةالصدعب لعقب امتو> لا م رحت قو فالخلا اذهقءاوسو هيرابعو:والتلا

 ةلمقلل ناك ءاوسلاح لكباعطق مارح كلذ ناق خ: اكملا ىدب نييدوح_ىلا نمةله<ا نم ريثك هلعقيام

 ىبتن كلذ نمهللاانافاعرقك لا ىذ ةةبامدروص ص«: ىفو لفغوأ هللدود_بل | دصقع اوسواهربغلوأ

 هميظعت هردضق نارام ارحنوكيدقوهيلا ب رقتلاوأ قول ةدابغهي دصتن ابارك نوكي دق هنأ مهفأف

 انالم-ه دود_.لاةر وصل ةنب ل هنالءاملعلا ىف قادالد لولا ىفرك َداَمَلاَعيالدلاولا ق لا ةياذكو ىقتاطأوأ
 اناقذاوىلاعت هلوقفدوج_سلا مه .ذح تدث هناىلعع رشلا هيدر ومهميظعت نالم_ميفىتاب لب لوقن

 ماعلا وهةكثالإثةيسنلاب ناك ماللاوةالصلاهيلعمدآو سلباالااودج.:مد" الاودحسأ ةكتال_لل

 ةسدنك عج(سئانكلاىلا)باهذلا ىأ(ىسلاكو) ه مث ناك ةدوجلاءاملعلا سنحت تدئفربكالا
 (اهلهأ عم)نوكسف رسكب ةعبب عجل همنيعلبق ينحل اةانثملا عّتفوة دوما ءابلارسكب ( عسيبلاو)

 وهفرفكلاب عر صتلاكوهو .هرفك ىفمهتةثاوم ىذَتَعي وهو مهد, اعلمهعم ىدعىأ ى لاب قاعتم
 نوملسملا ىس كاب يقةدا.علا ماهذ تقوىف مهعم بهذي هناه.دارملا نالاهلهأ عم هلوقبهديقو رفك

 لوخدلاو ةسنكال ب اهذلادرجخالاو محل هّدقفاوم ىلع دن ميه ىلءةالصلل ىدون اذادجا ىلا ىئةالصلل

 ةيايمكلا ىأ(اورفك مث)
 ةحسن ىفو(هجونم)
 مهبسس) رخ آهجونم
 هيفمّمعطل ىأ( ىنلا

 «نلعىلاعت هللا ىلبص)

 مهوق ىذتةمىلعإسو
 ىلاد_هعهنام_هعز و

 (وهو) هدعب ةفالخما (ىلع
 ةالصلاهيلعىنلاىأ

 ئأ(هنالعي) مالسلاو
 قابل تكرر
 ةهالصلا هيلعىذلادعب

 (مفوقىلع) مال-كاو'

 ةيلاحةلا ومهعرب ىأ

 ىل-صو مهيلعهلباةنعل)

 (هلآو هلوسر ىل-ءهللا

 هنامحأ وهيا ال لما

 فل رفك كاك
 ناورئاكن مالاردصيال
 اح مه هحاص ناك

 رد_صال ىذلا (لعقلا

 دوجسلاك) رفاك نءالا
 رمقل ١ اوس هكلل وأم دصلل

 ىئ راصنللىذلا(بيلصل أو

 دوحلا الخ (رانل او)

 نود هوحنو ناطلسال
 هدا رابليةدارعل ادصق

 هنافة_حتلا مظعتلا

 رفقك ليقورفكال مارح
 (سئانكلاىلا ىلاو)

 ديعمت_بنكلا عج
 يدك (عسيبلاو)دوهيلا
 قيم ال 5

 (اواهأعم) ىراصنلا

 امهملاهمعس نم .زارخدا

 مدابعلان ودحر قتلا دصقل ممءادرفنم



 ناوئغرهاظلان ال مهيزباورفك ماو متر ودفالخي نكل مهةمأم لا دن مال مث هوم شو سكب ىأ( مهعزم كزئلاو)

 لاونيل مهملاداصلاب وهال

 صيحافا ل ثماهوكرثو
 لمحملا فو ىستنااظقلا

 لاقودو_فذ سراف نيال

 ىف هس ر-غىق ىورفلا

 لاق هناركب أ ثد دع

 اماوقأدحّتس كنا هلماعت
 اوصحق دقماشااب ىنعد

 انانلااوب دانه فو
 ١ اوةلحىأهنعا اودحقام

 صو> هاك همم عطاوم
 ةسمام_كلا مهواطقلا
 ات والا
 مالسلاو هداصل هيلع

 ةبو-مسدجءارعال لاو
 ناطيشال نئرخ 1نودحس

 صخحاقم مهسؤرف
 كوالا اهل لنا
 نامكخلان ا كلملاو
 مهسؤو رف ندو:سأ
 اطقلا نطومسداك

 تب دحلاهنمواه دحام

 ادجب_سم هلل بنده
 هللا ىببهاطت صحئمكوأو

 دقف) ةنحلا ىفاتس هل
 (اًدهَنانومل.ملا عجأ
 لاعتالا ن_ءركذىذلا

 رقاك نمالادح وبال)

 ةمالعلاعنالاهذهناو

 8 رصنا و ركل ىلع

 اهبحاص ور و( اهلعاف

 صف لعا(مالمال)
 ةرفكللاراعشناكسأرلا
 نيملسملاقرثك د قفن ؟الااماو كلذ لبق

 اهطسواوقلح مهناك مهسو ر نعاوص4 ثيدحلا فو ىرهوخ لا ها

 امتدوحتو روص4-نآك اذاز وحال ل يقو م.يحص ضرغريغل ناك ناهوركموهاسءاورهكي سنلاسذ

 ىناثااودوهياللوالا ل قو ىراصتلاودوهيلادمعل نالاقيةعيملاوةسنك!اوهراهظاىلعّنو رقدال

 ىنرعىفاثلال يةوناب رعمامهو روه.ملاوهو ىرادنلاب صوص ىناشلاو ماعل والا لوقو ىرا خال

 نوعيدبمهناك ىأمهسفنأن ينموثملا نمىرتشاهّللانا هلوقكو وذ للصالا ىفايب رعناك ناف بغارلا لاق
 ةيتانثمءاب و ةمجعملا ىازلارسكي وهومهي زبىزلاو ة<نىفو (مهي زبى رتلاو) مهدويعلموسفنأ

 ىلا ىلا, هنا ساسالا قو لصالا ىف عج ىنعمبىو زنموهواهب شسالتلاو مهتيلك ىلحتلا ىأةدد.ث م
 رانز عج( رينانإلا) طب رىأ(دشنم) هلوقبهندب و موتثدهبةخسن ىفوهوحنو ساملب ةرهاظلاةئيلا
 وهولوالا فورعملاو هلوارسكي هنا ل بقوم هطاسوأ ىف هنودش:ىراصنلل ماز-وهو هلوأ مضنةرانز وأ

 كلذناك دقو نيملسملا نعهياوزيمتيلم_بيلع طرتش ومهم صتخ رمأ و هوءاهققلاهرك ذاكرا غلاك
 ليماوأم-ّميدباضرلاةينبالوأب رحت اراد لخدءاو سر اغكلا ىز سد ثيذ-لوالاردصلا ىئافورعم
 || هللا ىذر ىئاشلا نمل قنارافكلا ىزةلْثىفرك ذام ضرتعاوالفالاورقك مالسالاب انواهتوأ هيلا
 بيجأو هند رب مك مالسالار اد ىف اراعكلا ىب :زسدل نأ وهند ربمككت هب رح ا راد مادل ددسوأ هناهنع

 حيمصلاوهسأر ىلع سوحملاةوسنلق عضو نميقاوقلتاور وك ذملا ليطغتلا ىلع قالطالا اذه لمدن
 هطشو ىلعدشولو رك هنا ع نورثك الافالثمرانزاذهلاةفهنع لا سفالم-هطسو ىلعد ولو رفكي هنا
 رك أنامل _عاو عرذالالاق رفك»ل ىرسالا صيلخما لد ناو رقك ةراجتلل برحت اراد لخدوارانز
 ىهتنارفك مهمماذهقالطا ىف ليختنالوارانزهوحنو لم>نمهطسو ناسنالاهيدش: امنوحس ةماعلا
 .[|| قلحىأاهقشك اذا ضرالا ص. نم:لههمداصل بق ةنك است هه مءاحوءاغنلا حّتفب (مه هور صو )
 نوةلتسرعخلا ىفو نامزلا كلذ ىفةفورعملا مهراعُد نموهوابتئيهاطقل ا صحاممك اهكرتواهط اسوأ

 ةغالبوةغلابم هينوكلذ نعةرابعوهواهو ريدط ىأ ف وي لاباهوةلاف ص>افممه -ورىفاماوقأ
 ادصقمهب هيدشنلافمهدابعئز وهو هبات ف ش دءوناطيشلا خ رةبرعلا لوقا عسيملتو ةميظع
 وهو(لعفلا اذهنا ىلع ةبطاق(نوملسملاعجأ دقن) مهمءهنلاهاكح[كاهو عدرا ةينابهر ىهورفك
 هذهناو)مكحوأ ةقيقح( رداكن مالا) ل هذ ردص» و(دج ونال)“ رقكلايةصو طخ ةئيهب سلتلا

 . ل هنكل نيدلاب بعالت هنال(مالسالااهلعافح رص ناو ) مول قفرمضملا( رقكل ا ىلعةءالعلا ءنالا
 حمو ل_سوميلعىلاعتهتلا لص ىنلا هءءاحامقدصنفمتلا نيب وهندب اميفك] ذهعمن هباعباصاخت ناك نا
 مكدت نم وقدص4سيلهن |ىلعو رهاظي لدياملد وجس نال عاجالاب نم 14 ٠ رع ناكسهشالدحس كلذ

 هنا لول ىت>نامالا ةميقح ىف ل_خادهللاري_غلدوج_لا مدعن ال هنامبا مدعي انمكح ]ذل ةرهاظلاب
 هرفكب مك<مل ىيدصتلاب نئمطمهملقواه دجس لب ةيهولالاداةتعاو مظعتلا ليدس ىلء احل دج مل
 عجأدق)ءالؤهرفكمكحكىأ(كلذكو) رهاظلا ىفرفاكلا مكح هلع ىرحأ ناو هللا نيب وهنب امي
 لحتسا(وأ) املظل_لهريغل وأ هللالح هنا لاق ىأ (لّدقلا لحسا نم لكر يفك: ىلءنوملسملا

 دعب) هلهلالحتسانوك.نادبالو (هللامرسامم) هوو نونو ةمجعمىازب (انزلاوأر#فلا برش)
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 هملع

 نودلاو ىلزلب(ناوأ)اموطىأ (رختابرشوأ) ملى( لقلا لحتسا نمرفك ىلع نومل لا ءجأ كلذ كو رثكدعمالف
 دعب هللا مرحاسمت) رخأءايشاوأءابرلاواب رلا هانعم ىفو



 خيدلان م ملعامراكناناف غولبلاوأ مالسالاي دهع ثيدسولاةبسنلاباذه لءاو ردع -ه>+ناىلاءانمياه يقو (هم رحت هماغ

 (ةفوصتملا هالغضعب و) هيضيعسوأ ةينايبنمنوكت نأ ل مستحي (ةطمارقلا نمة>ابالا باد اك) اعاسجارفك ةرو رضلاب
 رطف حاشا فيلكتلا ىنعمللا طقسأ ل وةيمهتماضعي تكردأ دقو ىحندل' لاق فغياكتلا مهنع عفرف هللا ىلا اوم صو مهنا نيمعازلا
 نيدلالودأنملصابىأ (بذك لكر يفك تب عطق: كلذ كو) ءاشحغلا نمكلذوحن وءاسنلا نمتايد:>الايةولخلاو ناضفر
 نأو هتلاالا هلال ن أةداهش س +: ىلءمالسالا ىنب مالسا او:ال هلا هياعهنيبإك هيلع ىنبا#نيبملا( عرشلاذعاوق نم:دعاقر كن أو)
 ها ف رءامو) حلاو ناضمر مو صوةاكرلا ءانساوةالصلا ماقأو هللالوءرادهم
 احجي ببيبببببيبببببيببب بيب ببي سس ا

 هنع عقرب هللا ىلا ل_طاولا نان وعز. نيذلا (ةفوصتملا هالغضعد وز هللا مرام لح نودقتعب يذلا

 انايزيمرحاماماهدعبتسا رؤملال الح: سا ىفركذام متامرخلا نمهبك_:ربامب مذ -خاون لو فيلكدلا
 عوشلا فت باث رحتلانأ ىلعنيعمجمافدصاذااىهورك ذاملوأ مث عاسجالا لصأ در نمرةكسنال
 هضارتفا ىلع عاجالا ل ص> امرئ اسى هلة مرج لف عص نااذهو ىجفارلا لاو عرشللادرنوك« هنافهللح مث
 ةحابتسا لب عاسجالا ةلاخ س.لريفكستلا ظحام ناي فاترلا مسالا ورأ هنعباج أو ماقنفهمب رحتوأ
 ددرتالبامزح (عطقي كلذكو) هلف:صملارك ذدنءةمتناذ4 قايسوةر و رض نيدلا ن مهمب رحت لعام
 قو(ةعب رشلادعاوةنمةدعاقركنأوأ) ةءولعملاهاوسرةنسوأ هللات اب" اب( ب ذك نم لكري_ةكبإ)
 جاو ناضمرموصوتاك زل! ءامي اوةال_صلا ماقاك مالسالا هيلع ىنبامدعاوةلايدارملاو عرشلاةخسن

 ىذلا( رتاوتملا ل ةنلاانيقب فرعامو) هلو ةيهرسفا زا لوقعملاباحضأ عاطصم ةريعاقلاب دارملا سلق | .
 لوقالثم عيبلا ل>؟هنعار وهم ناكوأ ( ملسو هيلعيجلاعت هللا ىكصلورلالعف نم) هلثات ذك جنتي

 دح أح هن اك ريصت :هتالدر و رضلابنيدلا نماموم همهيل ع اع ن وكل نادي ةموهواذه ىلطأ فنصاانا

 هتفرعمىفةصال او ةماعلا ىوتساةرو رضلارهملع ىنعمو ل-وهيلعمىل اعت هللا لص لوسرلل ب ذكم
 تذبنوكسك د>أ لك هملعب الن اكول: مهدنع ميتال | ىلعهمكح فر وهم لاو ىر و رضا اكريصا ىتح
 عقو و) هلوقن الاقي دقو ىنظلا عاسجالا ك- نءانيةي هلوقب زرت>او هرك_ذمرذعيفا ذك اه هس الا
 هلوقوهعط#ب عاجا مدع هلل خي مل ىذلا ىأ (لصتملا) هلؤقو رك ذاملةجاحالذ هلد_مقم حلا (عاسجالا
 ددع) ركسنأ( وأ) ىهثيح نم( سلا ةالصلابوج 0 رك ( عاسجالاب قلعتم (هيلع)

 هللاسجوأامئا)هراك:اهجوىف (لوقي و)انيقيهيلءاوعجأ امراكناب رفكيف (اهتادج_سوامتاعكر
 هر وداهءاكح كلذ هلوةودد-عنامب ريغ نمالاجاىأ(ةلحلا ىلعهالصلا)نآرقلا (هياتكىفاذيلع

 روك ذملاهلوةلاعو(هملعأالطو رشلاوتاغصل هذ هىلعواسناهنوك و) اهقارغتسالهيضاملا لاحم

 مفأ هلوقك الدر واسءاوءالجالاور وهظلاهياغف لص ةمىأ (ىلج صن نآرقلا ىفه.دربلذا) هلوقب
 راثأةنسلاب انيبماذهنن اك الورتاوةلاوهو ىلادض ىللا صنلايذارأو تام" الا نماهريغو ةالصلا
 ملسوهيلعىلاعت هللا ىلص) ده هللا لوسر ىأ(لوسرلا نع )دراولا تي دحلا ىأ(هب رباو ) هلوةب هعئدل
 هناهنعسيجأ دقوزيةيلاو عطقلا ديقي الغرتاوتمال (دحاو ريخ) هثالج ومر مطظابهلاجان ايدي ىأ(هن
 رمل طعام لح تت الا ا ا ا ل وحل ال كاع ل طم ا ااا سل صل الا ول كا ص لا ا

 اغث 0 )

 لوسرلا لعف نمرباو قا لةذلاب نيت
 (لصتملا عاجالا عطقو
 مد-ع هال> 0 ىزلا

 عام (هيلع) عاجا

 دنع هرورضلاب نيدلا نم
 ن-ك) ماعلاو صاخا

 تاولصلا وج وركأ

 وأ اهعيجىأ (س+ا
 دذعو) امهادحا

 اهبةصتخلا (امتاعكر

 ةرركلا (اادجسو)
 ىأ (لوقيو) اهيف

 01 انيلع هللا

 ىأ (ةلجلا ىلعةالصلا
 وحن نايبريغنمالا-جا
 ددع نييعت واسلام وك

 اهتادج_سو امهتاعكر

 لوعيوىأ(اهنوكو)
 هدهىلعوأاس+) اهنوك

 نم ىأ (تاهصلا

 هر رسكملا ناكرالا

 ةريشعملا (طورشلاو)

 مرو-عرت_سوهراهط نم
 لابقتساو تقولوخدو
 (هملعأال) ةينو هلبق

 ىلاعت هلوةوليللا نماغلز و راهنلا ف رطةالصلا مق أ هبآو رجغلانآرقوىلللا ىسةىلا س.شلا كولدلةال_صلا مق[ .؟ اكالاجا
 نيذلااه-أاب هلوقوهنمرعس”امارأر قاف هلوقونيتناق هللاوموقو هلوقواةةوءاضرفىأ انو ةوماراتك ني _:موثملا ىلع تناكةالداا نا
 دراولاثيدحتالوقيوىأ (رماو) ةلصوملاثيداحالاباهنايب عقو ىتلا لمحلات ان" الان :كلذوحنو اودجساواوعكرا اونمآ
 لوسرلا كا آامو ىلاعت هلوةلاعاجاهءلمعل اب نكل ممنانلقه_ءارتاوتمنكيملاذا عطقلاديفيال(دحاو ريخلوسرلا نعهن)

 مهلا لرتام سانللن يمل ىلا هت لافاك باطلا لصقي باك. لا لمجن نيب مالسلاوةاللدلا هيلع هنالوأ اوبن اف هنعو اهتاموهوْذَحَف
 هدحاح رغكيفهيلععاسجالا عقوواني دإةثباثلاناكرالاوطو مشل ناب ىفانيلاا م هومعابتاهعبتو هيلع و هياعت [هيريخا دفاضاأو :



 رع - لل (مجاكلذتو)

 ناك اك طقفةشعوةركبئأ

 لاج مام ضئارفلا
 نم (م_يالوباورعأ
 - ثئاساو) ةحعالا

 لاطر راش[, ةراغاو
 مهتم ةءارملاب اورعأ
 (ةفوص” لا ضع لوقو

 نا) م-هوق ىفو ىأ
 ةثروملا ( ةهدايعلا

 لودطو) ةهدها_كأ

 ىلا ىضذفملا (ةد_هاحما

 تةصاذا) ةمقارملا

 ندع ( مهدشو هن

 تضفأ) تارود_5كلا

 مهتلصوأىأ (م-#ب
 ىأ (اوطاقسا ىلا)

 ةحاباو) تاسفلكمللا
 نم (م-4 ىذ لك.

 ددهع عفرو) تامرغأ.

 نيعلامضب (عئارشلا
 ةدهععج ءاملا شوو

 لدب ة>-فىف ىهو

 3 أناكلذكو)اهعج
 ىأ (ة 1-5 ركككتم

 تسبلاوأ) اهدوجو

 نال (مار 4 ادحلاوأ

 (رانهتلا فرطةال_هلا نا جراوخملا نملاقنمرع_هكتىلد) ثوم ملا ع.جأ ةخ فن ىفو زوهحلا ع
 ناملو ةوةينطابلاريفكن قعو)ة .ةارطالا ومس ومال-الاردصىف ه1

 ْ اوهتنافمنعك !مامووذخأ ةلوسرلاك انثآامو هلوةلاعاج اهب ل معلا انيلع بج وأ دقو ىنعمرت اوم

 01 ا سوا تارا ن تاركدواتاراوثالا فون ا هوقو

 ا | 3 ١

 نوماسملا عمجأ أ( جا كلذكو)ةروكذملا طورملابةدح اوةنسراكن ارفكلافىكي لب ؛نيديعلا

 هلوأراها اىقرطدارملاو طقف ( راهنلا قرط) ةسيجاولا(ةالملا نا حز اوان هلاقنمرقك ىلع)

 ةعدرالا هاذا ءاهقف نمدحأ دنعز و<#الاذهو ردعربغ نم نيمفو :ىقةالصا|نوعما وناك_فةهرخآو

 ١ يانور عجلاههأ ام_معىلاعت هللا ىدر سأبعنب !نعدواد لأنك سوس حم 2 ىو
 نبالاقو فوري ةنيدملابرطمالورذعريغبءاشعلاو برغملانعب ؛ ورصعلاورهظلا نيب ل ءوهيلعىلاعت

 رظذه يفق لاح لك ىلعو جرحا فذ ن نمهذ-خأو ضرما ىلع مهضعب هل جوهتمأ رخال نادارأ سابع

 الفالاو ارفاك ناكام4-جوب واول يصر قكتلا ف نادرا نأ لمن اممريخرفكسلالاق نمو مهضعب لاق

 لالا نم ىقشثيح نمهالصلا رت لعج هنالهن رفكيهنارهاظلا ىلصأالنالالحلاسي طألاق نهو

 اوعجأ (و) رفك كلذو سمخللةلماش !اةالصلا وج وراكناهيقنالع ازنالب رك اذ_هوهبيطألب
 ىذلا اهرهاظريغانطاب صوص: النابنولث اقلاةظمارةلاوة. ليعصال هو( ةيطابلارل اكل درا

 ةيعطقلا صوصنلاه«تءاحاماهريغوةالصااك(ضئارفلان ا مفوقىف) هلوق ىعموهو سانلا همهقي

 مهعاساوم_عرصت :ىأةلالدلاوةلالدلاكردصم اه>ّمدو واول اسك (م-متيال وبا هع "لاحرءامسأ )

 هحيراتؤىربونلااهأ- هىفىتاات افا رمان موحنو مامالاةالاو .ءوضولاولو نرلاةال-صلانولوةمؤ

 لاجرءامسأ) تامرلااهبدارملافةمرحلا ىهو ةمرعمو ةءرحم عج( مراغاو ثئابخلا)اورممش(و)
 نمهد>الملا( صعد لوقو) م -مةفلاختو م توا دعن م معدعبل أو موعم كرم“ كانك [(م-مث«ةءاريلاباورمأ

 ىأ(ةدهاحمالوط و) ةالصلاو موصلاك (ةدابعلاذا) حالدلاودهرلا نو رهاظد نيذلا (ةقوصتملا)

 سون ىأ(مهسوفن) ءاقلادب دشب( تفصاذا) ربك الاداهاهناقةعاطلا ةهزالمو سنا | ع

 لاخدالاءإ_صأو اممهسوفن تلصوأ ىأ (مهبتضفأ ) ةين :اوهشلاتار' ودكلا نمتصلخ ى أ اهءاحصأ

 تامرحلانم(ئدلك ةحاباو)مهنع فيل اك-لاو ضارغلا طاقساى أ (اهطاةساىلا) عساوءاضفىف ||
 ةقدانرلا ضعباذ_هىلابهذااو فيلاك. هلا نمهسباهدهعامىأ (م-مععئارشا اةدهع عقر ومهل)

 ع هظةحنايلو رثموهف عصولو د_>أ هل ةيلاذهو بنذلا رض لا دبعهللاس>أ اذا كو رهنالاقو

وق ى_عمنا يهرضن ىت>ابتذ لعقيالهنا بنذلاهرمضرالىهةبوثذلا باكترا 0
 ١ هنع عفر مه_ضعبل

 ريصيق لقعلانعجرخىتحملاةبحمديل تلغي هاوأاقياكتاهدعبالىحاهيذتلي هنافيلاكشلا || 2

 نع فماكت !| عفر عدا ناف بيذاحم ض ءءىفد ها شراك نيناحاءالةعن موه5 فاكمري_غانون<# 1 0 9 0

 وهو (تببلاوأةكمركنأنا) هرفكيك<(كلذ_كو) قافتالابرفاكوهفلقسعلاةرئادنمجرخملا| 52 يل
 اهركذىتلا (جملاةفص) ركنا( وأ)ةكمدج صوهو( مارح اج ملاوأ) ةفورعملا ةنبملاوةبعك.لا ل م را

 جح سانلا ىلعهللو ىلاعت هلوقب (نآرقلا ف بجاو جحالادوأ) اهون و هناكرأو هتابجاو نهءاهةفلا اعلا 0
 لوف هلوقينآرقلافبحاوىأ (كلذكة بقل لابقتساو) هوحنو اليسعيلا عاطتسانمتدبلا 7 نس 0

ىع) لابقتسالاو جحا نهروك ذااىأ(هنوك نك-او)ةن'الاما رح ا دج لا رطش كه + و تارت جو جاو( 00 ةلعةلا
 |ةث "ا 

 (ةفراعتلا (هنوك نكلو) مارا دجسملارطش هج ران قاع اول نال ف

 ةثيفاهذهيلع) لامةثسالاو جحلان ملك ىأ.



 حصون لوأن ااه .دراولا( مارا دج لاو ثدبلاوةكم ىه)اويلاج حنا, وماملا ىا(ةسقبلاكلثناوآسانل دنع( ةفراعتللا

 ةفراعأ اة كمالا( كل" 0( مار مادجماو تيبلاو ةكمىأ(ي مهله ىردأال) سانلل ءانلعجئذلا مآ رحلادحملاو ةكع ىذلل سانلل

 رسكب(او هو و)اوطخاىأ ماللا سكب (او طا غريبا“ .هلامذهباهر فل سوه ءلعىلاهتهقلا لص ىنلانانيلقانلا لعلو اهريغمأ)

 قة مشل تالىأ مضاو ملا مسك (هن رمال)» رغف(هلثمو) رك داك رك ا( اذهف)ةنكمالا شل" ىقاهنا اومهوت ىأ ءاملا

 كلذ عمو ةنكمالاءامسأن هرك ذىذلا(كلذ اءه.نظب نم ناك نا هريقكت

 هللا لكىنلا نانياقانل' لءا) اضيأ لاف( و هاهريسغ) ض رأو ةءقب( وأ كلت ىهله) لعاو (ىردأأل

 عقوىأ (اود هوا «]2:ىف (او اردت رولو 1( (ربساهتلاءذوب) سانا اهندب و ) اهريسفلسو هيلعىلاعت

 ةرتاوت لا صوصخلا ف اعمى كك _ثب نم( هلثمو) رك ذاملئاقلا (اذ_هف) كلذك سدلام مهماهوأىف

 نيدلا نم ل-ءامد راك:الدرد 584 ا 21ىأ (هريفك-:ىف) تاسالى امد ذدو لارا (هيرمال)

 معلا نالنظلا رك ذو(كلذلعهءنظ: نتاكنا) هلو-رو هتلهيي ذك-:و عرشلاهلاطد او هر ورضلاب

 نيملسإل ىأ ( م1 هدب تدم او)مالسالا رادو (نيملسملا طا نء) ناك( و)ىلوالا قد رطااب ملعب

 عمساملو رب 0 افا ؟ ذا ؟هل_-عهروذ_عمووفمالسالارادربغ فو هرغك د عد لسن أ
 نازهك نال ءاعب<ىذلا1 هب رطىأ(كليدس) و كداشرا(هل) اميلعت(لاقيف)مالسالام اكحأ

 1 امدعدىأ مضل الع ىنبم فرات (دعدأم هاك رك ذا (هملعتل ى ذلا اذهنع)سانلان م (لاست

 فلا ا (انالخ متي ددتالف) مهعيجىألاسأ لو»ةم(نبما ااةناك)نأ الاىلا

 نعووغلي مصعل- هأ ع-م هجهقرعب ىأ (ةفاكن ,ءةثاك ) رتاونوأ:د- هاثءهلهملعلرك ذام ىءقحت ىف

 امناةأ 2 :)١لوق م ىلع كرا لو *دىفو م نمد أ ىلع كلذ ىنذال ث ردع مهلبق مدع ل هأ عسي

 م. ىأ رباك ن عاربأك لاق, اكد_هد ىندعنءوةردلاح مثىفهائتب ليصق: لاا ىلع تصنلا مزات

 هرصع ىناكنمىأ (ل- وهيل ءىلاعت هللا لص لورلارصاعم ىلا ) ىوتني ى> نرقدعبانرق نورقلا

 اهوماعوشكال اهو رك ذىنلا ةيهلاهذه ىلع ىأ(كل لقاك راهم مهتلاسىلا(رومالاوتظنازعتوو

 ىنبم( وهىذلا تديلاو)ني-هالاهلادلب (ةكمىهإا هتاه:ةنيعملا(ةعقبلا كلتن )وه( وكلا
 اهلدقت ساىتلا(ةلبقلاو]ةءد رمىأ ةسك ماهو ىلا ءآايفاتت اواهولك ا اعاخ# .هس(ةبعكلاوهابق)

 روضلاهو* ترادناك امثرفل « انلقنآ سطانةموها؛' 1 مههوجوبسانلا

 نءولمعلات تاوحامدعن مهلك (ثوداس ما) اهيلا ىلص ( و ٠ ل-وهيلع ىلاهت هللا لص ملا ايلا لصىتلا)

 (اهجب اوكاطو) د ع جو : لك نماهود- صةىأ(اهيلااو»>و١ ضرالا جاور ئاس نم سد- ءماثدب

 ىروقلحاوى_ءاوفاوطا ةماعلا ءجاحه لا اهلءقت ىلا (لاءذالاناو)هثلامهرعأ أك ادعت
 انلةلوق:لاصوصنلا ىف(ه«دارملا) اضبأ ىها منا (و)اهجر و ماملا(جحلاةدامعتافصىه) هريغو راها
 (نوداسملا)اهلعث 16 هله و 4م ءاعىلاع" هللا لص ىلا اهلعؤىتلا]ةروك ذملا لاعفالا كلت ىأ (ىهو)

 ىف )هروهملا (هععبلا كلت

 لوطأو زعاهءامداتدب « انلىبءامسلا كمسىذلانا ليقأك

 مارح ادج_لاوثدنل اوةكمىع) ة دو رعملا(ةع-ةبلا كالت ناو) سال ارئاشد:ءاعرش (ةفراعتملا

 نءو)ادانءاويؤذدرتي وأاه ركن

 ىأ (نئمل_ىملا طااخ

 هيددابلا ل-هأن مسدل
 بارعالاىلاعت هلوقل
 نرخأو اماقنوارفكدشأ

 دودلد> اوملعالثما

 هلو_سر للعهللالزنأ ام
 (مدهل هتبح تدتماو)
 مهب هتطلاخ تدتشاو

 اهورك ذمهنابلاغلا نال (مال_سان] هسدلتدب ,كر ل > اسد ؛رقىأ(دهع ثءدح)لث :اقلا كلذ( نوكي ناالا) مهراب دف مه رهظأن يب

 ثيدح نوك.ناالا) هل

 هللا ةيفمال_-الابدهع
 ٌلدر وءىذلا( كال دس
 نع لاس نالات# رغم

 (دعب هملعت مل ىذلا اذو

 ىلا كمال ءادعد ىأ
 (نيململاة: اك)ن الا

 لومعمهنا ىلعسصنلاب

 (م-ميفدحتالف) لاست

 (افالخ) مندي اميفىأ
 (ةفاك نعهناك ) الصأ

 ةءاجمهنوكلاحىأ
 لك نمةعاج نع ةنوار
 ةمأون رق لك ىةفئاط

 ىلص ى دا رصاعمىل 0

 ناملوهيل عىل اعته هللا

 ةروكذملا( رومالا هده

 ناكللءةاك) ىدىف
 جوانح اهواعلاو ةاماقل] (كتعاذلا رقع هوو وها وزوش(ىذلا تاتلاوز زوطحمل (ةكم

 ةكملهأنم(نوململاومل تو قالا تيشازط لل درامل |ىلصىىتلاةلبةلاو) ةمعك!اوهفرشلاو زعلاتدبنا ىنعملاو

 فاوطلاو مارحالا نم جحل اب ة قلع ملا( لاعفالا كل“ ناو) ىيثءلادبلا ىهو(اهباوذاطو) قمع جف لك ن ء(اهيلااو خو) مهريغو

 ماللاوةالصا|هيلعهلوقوتدذلاج حسانلا ىلع هنلوىلاعت هلوقىف(هدار او جحلا:دامعت اف ص ىه) ىمرلاو لاو فوقولاو لاو

 ىف هغم(نومل لاو ملسو هيلع ىلا هلا لص يذلا اهل ع ى ءل١) ىههروط ملا لاعفالاو ةروكذاتاغصلا ىأ(يهو) ءبرس دباوجح



 شيداحالا ىف(ةروك ذملا] سلا( تاولصا!تامصناو) اميل ارسل هوأنر قفا“ ”.دغباميثاذكو اقلأ نو رمثعو ةثام موا ىور هنامز
 (ج رشو لسوهيلعىلاعتهللاىلص ىننلااهل ءذىلا ىه):دعقلاودوجسلاو عوك رلاوةءارقلاو مايقلاو ةميرحتلا نمر وهشملاة فلا
 الوأ( مه قواك )ارخآ (لعلا كل عقيذ) اهناكرأ واهطئارشوا#تاقوأر هطأو ىأ (اهدودح ناب( و) لاعحالا( كل ذ.هنيادارع) نيب ورمى أ
 ةماسمو ملسم لك ىلع ةضا رف ملعلا باط مال اوةالصلاهيلعلاهو نوملعتال منكن اركذلا لهأ ول. -افىلاعت لاق دقو ملء مل ايولعلا نا

 هتولعامدعب ىأمذلا ىلعءانبلاب( دعبإدد ريالو كش اومؤك ل عقيالىأ(كلذب ها نانرتال وز لاو لا لاءاشاماذ رودقو
 هحسسسسسسسععسعللللسسبب ب يريب7بب77ب7ي7بإب؟إ؟_ +7 إ؟©؟©_ٍ؟ ا” 0707077 لاحاذهو مممكلاو د

 ىتلاىه)نآرقلاىفا ماع صوصنخملاةروه-.ءلا(ةروك ذااةالصلاتاغ_صناو) نرقد_هانرقمدعد نات رملاو) هله جر دعي نم
 هىدتةياءلءةبا ممدارملا نيب ىأ(كلذب هللادارمحرشو لهو هيلع ىلاعتهللا ىلصوننلا)اه(ل»فأأ | وءراعزا نأ /كلذ و
 ءانبلاب(دغد) ددرتوك كاهيذكل عقبالىأ(كلذب بانرتالو) كل ذيملعلا( مهل عقواك )هتقصو رك ذاع كا قران( ثحبلا (لعلا)مملعتلا هلا .(كل متين ادالقترالااتوأواةيقحانفر عل اهدودح نبأ و) | ند وو

 ئدلا ن مموللعلا(كلذ ف باترملاو) هام رذعت نملاحاذ هو مهم كلا هتمل ءامدعد ىأ خلاىلع
 رفاكنيما-لاةبحصو) هئعلاولاه_ةفرعموهنع(ثحبلاد_هد)كلذل(ركدملاو)ةرو رضلاب
 هر_هاظ لب) ىردأال هاوة ىف ىأ(هيفقد_صءالو)كلذدارملا(ىردأال هلوقب رد_ءبالو قاقثلال/ا
 نكمالذا) ه-:ءلةن امك لسو هيل عىلاعت هللا ىلص هلوسر وهلا ب يذكتثلا نع)هلهجراهظان( رسثلا
 لئاقلان االوأ لاق هنال ضقان”ههرهاطظْناهءلعل_.ةدقوهنافصت ون وهرتاوت عملذ(ىرشالهنا

 ناك اذا رفكيالهنالثي*:سدلو رذ_ءبالهناانهلاقو مال_بابد_هءسب رقنوك»نأالا رفاك رك ذام

 اممَع ص حفلا لدغ

 اه ةفرملارو-ضحو

 ىأ (نيماملاةبو)
 نيسلالا مهتطا ام دعدو

 رثاك) هيلا نيداهلاو هيلع

 ىلعز وجاذا) ركسنملاىأ (هنآفاضيأو)ءريغرفك,ك ملعتلا دعب رفكي هناانهو هماعت لبقدهعثي دح ةسمالاو ةمئالل (قافتاب
 ا نهر وك ذملا(كلذنم)ل-سو هلع ىلاع ” هللا ل هنلا لوسر نء(هول هنأ مي طاغل اومهولا مالا عج ىردأال هلوقي ردعبال)

 هنأ او ربهنع ىو را( مل وهياعىلاءثهللا لبَعَل وس ل 3 أوو هنا) ىلع( وعجأو):ال_صل ١ وجا ر ذأ هلوقىأ (هيفقدصنالو
 ىأهللا نعمءاحاا سوهءاعىل أعلنا ىل_ص( هره- سفنو )هن ىدشقيل هل_ءقىذلا(هلعفو) ةحيدص لب)هلهجىلاب وسما

 لوقهناىلعا اوعجأ|م4- علداىىأ(ه.ىلاعت هللادام)ن ايد و رعسعت |ذ4 هل عق نا ىلع اضد ااوعجأو || نعرتسااهرهاظ
 اذههلوةفرمامكلذريغوهبوج ووءئادا ةغصول ءقينيقجحلاوةالصل !نمهبر نعءهغلب ىذلا لولا ه-جوىلء(بيذكدلا

 اهعقوأىأ اذاداو> وهو كرعل |ىهوةس رلا ن ملاعق سا (ةيارتسالا لخدأ) هملعت دعد وأهملع عم مول ايءاقتك اميرصتلا

 اهعيج كلذ ىرساه- صعد ْق مهي5نءطاذاؤةمال | لع ِ ءتاعااهمال(ةعب مس ) ماكحأ( عمجفف) هيفاكعشرتي ءانا لك ناف

 مهلةنىفةبب رعقواذا ( و)1-و هيلعهللا لصهللال وسر نءاهتياو رب(نآرقلل واف نولقانلا مهذا)

 هناقنآرقلاو نيدلل ليحل اريعم سا دقو لمحلا نمهيك سمن امو هوةورع ع-ج (نيدلا ىرعتلخنا)
 ةي< رص” ىرخأ :راعتساو هناهب لالدتسالا طوقساملالحافهيفىتلاةلدالا هنو رعف هللا ىلاهن ل صوت
 لك! لمع: .اههريغد لاذ اءاعرتباودلاو ل اك-لا نمتباث لصأ هلام لصالا ىف ةورعلاو ةياييختوأ
 لاقي ولءفلابوأت اذلاب يلا لع طءلاوهوركلا ن مرد صم لصالا قف ىه( ةرك ) هلوقوهب مصعب ام

 (ىردال هنانكمالذا)
 لاول ككل ادب
 ةلئلاعأإ |! ينم ند
 لَ ةاعو هو نيملسملا

 ئأ(اذهلات)هتاص ديم لوضوم(نمو)ةل-+ وهد-_> اوةعقد ىأب غارلا هلادايك ركل وغلا لمدلل ف او 0 1 نيسان نسم سدل

 (نآ رقلا اركنأ نم) رفك:اذهان :رغك مك ىأ (كلذكو) هيلع عملا راك ا( رقاك) هيلعا وعجأام راكنا|| م 00 ١ وز

 هنمسدلامالك (هيفدازوأ )هيف صنوأةدايزوألادياب(هنمايشريغوأ) ةاكوأ ( هنمافرح) ركنأ (وأ )هلك ذه(زوجاذ 0
 ارمدع ىر# ةءارقكتآ ارقلالل-> ديالفدمثعم لةنوةح ردك هيادرب نكد لو صقنوأدازامنادارملاو 5 0

 ا 2 2 ع وج و سل وس وم وم 2 و وج
 راهتالا نم»ولةناميف) ب ذكلا ىلع مهءطاون لقعا !ليح ىزلارئاوتلا دحةرثكل اىفاوغلب واواط#|ىأ (طلغلاو)
 ىف)ةهمشلاوك كلا ىأ (ةيارتسالا لخد أ هيهشادارمرم هت هلعفو) مال_!اوةالصلا هيلع(لوسرلا لوقءنأا وعجأو) مدقت ىذلا(كلذ

 لاقنمو)ةم اك ىو ريودو رعاتم قدمو ةدحاوةعفد ىأ (ةرك ):دهعومدقع ت>ةفن اىأ(نيدلا ىرعت لحن او)ةرتاوملاقرطلاب

 ريغوأ)هيفرتاونامىأ(هنمافرحوأ) هعيجىأ(نآرقلارك:أ نملذكو) هلاقمهو سهل" امو هلاحق(رذاك ) هلاثمأو لوقا (اذه
 ةذاش باور وأةرتاوتم:ءارقريغ ن مه سف ةءاقات نم (ه.فدازوأ) اش هنم صن ناب (هنمايش



 دارملان اكن امهألام- مع ف ورءمريغاذ هوقداب زلاوأري-.غملان مئأ(ةيليعامسالاو)ةينطابلالوقك ئور: و(ةينطابلا لفل )

 ىلءاونولو ب ىأهعضاوم نع هاال 2 ماكلانوةر<«باثكلالهأ مذىؤىلاعتلاقاك ىنملانودىنعملاربيغترييغتلاب
 الانواع ايو امنا 22 25772527527525 د د 2 ا ع

 ا ف هللادجر ف: صملا دة. لهرو هظلوهريغو فاشل ا رن ءددتاعلا ف ةلمسلاكو اهتحت نم:ءارقعم راهتالا

 1 1 ةينطابلا لعفك ) ةريصد ىفدأ دنع نه. رص هقايسنافمءضارمءالل ى_عمالف انهم مالك ىلاعت
 (هنامعزوأ) اهيىلاعتو ||. 22 7 1 تيب با يول يرو انا

 همح سدل)نآ 1 فياك_:وهارهاظ صو_صخلل نامه عزل ةينطارةراناومسةد_>اوةقرقمه (ةيليغمسالاو
 ا ىلاعتا 55 ىنال |[ رضذىلا عت هلوةهباو رسفو مانالا صاو# با ىفاثااو مانالرسشة لوالاو ةروهفهفالنطابو

 نب ليعمسالم وبا فنالةيليعمسااومسو ب اذعلا هلبق ن مهرهاظوةجرلاهيثهنطايباب هلو و س مهني
 ىلاعت هللا ىل_هصهزنالوشردعد هتماما ىلع صو_نملاموصعملا مامالاوه اولامَو رقابلاد_- نب رقعح

 اهنالطب نافاوبانل ةجاحال هدام العب رشلا لاطب|اهممهدصق تافزاحم وتافارش مهلو إفوهيل ع
 دينا ريتصالولا (ةعد نسنل ن ةرقنأ ى أ (هلا هدأ زاك ةماعلا جل مو لالالا

 سدلالهنامعز( وأسود ءلعىلاه هللا ىلص ىذلل) هيفةجح الف هن مدارع ريغهر ها ظ نال ماكحالا نم
 هنأل مل .وهيلع ىلا عت هبا ىل_ص هن دوم ىلعةلاد(ةزجعم)اضنًأوه(الو) هيقن وأ مح تابثال (ةدحهيؤ

 9 رادرااك ةضفارلا:الغ ضء.سهذهيلاو هل ثم ىلعةردقمهرشلا نأ معزي ونآرقلازاصعا ريك

 كف رد نالمت«ىلاعت هللادج رمذصملا مالك دعت رج>نبالاقواملاطد ان سلا لقكتو رباكموهو

 سداوأ) ة-صاخ (مسو

 (الو)د_>ال (ةدح هيف

 (ةزجعم)ه سفن قوهىأ

 ى-ءمالو ىنبمالىأ
 ىطوقلاماشهلوقك
 توكسوواملاوأءاقلا مذد

 هاطلاو اه>:ةوأ واولا

 ع نءىو-ةلافردهّنلانوكلوهامناو هناذب زحعع رسل لاق نمفهناذب زجعي سلام لو كثامدهب
 (ىرميصلا) نية وتوم هرقأىذلااذ_هىلاعتهللاهجر فنصملامالكو ةلبانحلا هيلع ىثمهرفكي حي رصالاو رقك هنضراعم

 وأةله-هملاداصلا حتمي تيذاكنالو نيدلا ف نعطهيلع_ترئبالاذ_هنالهرقك مدغىلرهظيىذلاوهدي وب دقىوونلا هيلع
 ةيةحتلا نوكسوةمجعملا|| ءاق_كلا ىلع نملك ثلاصعبتيأر مث هل_صأ ن مزاج ءالارك_:مف الخ هنأب رورض نمىرو رضل
 ءاباهدعب ءارقربلا عتقو ||| ن آرقلا نهتما ن مناي ل .ةءنيا مزج وديع: كلذ لئاقريفك-ةفذءني>و زاجعالا ىنةمىفالوق كلذ كح
 لاقةل بةوأةدلب ىلا ةبسن || مهتردق عنم هللا ناكل هلم «ىلعر ودقموأ قاتذعوأ هيف_فلتخم هنا ىعداوأهضقاني نت لطوأ هصغوأ
 تلزتعملا ن مامون ىحصردلا || ماشهةرصوتلا ىفلاق(ىطوفغلاماشهلوقك ) ىهتنا قاخمالمشزجعلاو هسفنب زجعموهلب رفك
 ن-هو ةرو_صلاىفىأ || فرع لولمكولاهللاىم المناهل ه©لاقو ةلطابارومأ مهبهذم ىفدازوهب ردقلا نم ىطولاورمعنبا
 (هنا) ةريسلا ىف ةرفكلا || ةلمهمءاطوواولا نوكسوةدحوملاءابلا لةوءاقلا مذ وهوتازجءملارك:أو ظيفحاوىفاكلا ىنعمهنا

 ىلءلدبال) نآرقلا ىأ || (ىرميصا) ةلزتملا نموهوةنك اسةلوهمنيعامهندب نيتحو ف هنيميك(رمعمو)ةيسنلاءايلبق
 قب ر-طىلعىأ (هللا || ىفوةداب وأ ع ضومرميصل بوسنمةلمهمءارو مبملاعتفو ةنك اس ةينحتفانثمو ةلمهملاداصلا تفي

 ه-فةدجحالو) هاضر [|نب رهعهةرصبتلافو ىفاسملتلالاز[ك ةليدقةرمضا بوس «ةمجعملاداضلا قب ئرمضلاة

 ةد ىلع ىأ (هلوسرل | رفكامئاو(هتلاىلءلدبال)ن آرقلاىأ(هنا) ءمسلاا هل «تافارخ هلتدنوهبرمعملا هب فتدابع

 باو' ىلع لدي الو) لوم || ىلاعتهّللا ىل_ص( هلوسرل «.فةجحالو)ن آرقلازاجعا مدد لاهومت هنابناو مالاكل اركذ[هنالكلذب
 نم (مكحالو ٍباقءالو سدل هنا لوي هنالمارحالو لال_>الو (باةءالوباوىلءلد.الو) نآرقلازاجءاهراكنالإ-وهيلع

 ادهوبادآو ماحولالح | |مهريفكت نمدبالىأ(امهرفك ىفةلادالو) هتلهيف(ىحالو)ةرصبتلا فاك ىهنالو رعأالو مالاك هل

 جتوداندرأةراكمماك | تازج مرلا_.فزوكي ناامهراك' هرقك:كاذكو) ان ات .ساكءالخىذلا (لوقلا كاذب
 2 : ْ 4 0غ ىاخىف)نوكي ناامهراكناب(وأ)ءاوعد ىف هقدصت هز جعمىأ ( ةلةج> ملسو هيلع اعن هلا للص ىلا
 مظاو ملا عشب ( : كش ريغ نءهيلعىلاعتو هناحسهناعو:صمتلالدل ( هللا ىلع ل ملد ضرالاوتاومسلا

 0 0 دحاو هناىلعلدت « هنآ هلاوثلكىفو

 امهرفك ىف) امكلذريمغيلا اهعئابطب اهلعفتماسجالا ناو ضارعالا نمايشىنلخيملهنلا نا لافةرصبتلا ىف اك هنال
 اذهبةخذىفو (لوقلا ش

 ةع)اهرساباميتابىأ(لسوهءلعىلاعت هللا لص ىنلاتازجعمرئاس ؤنوكي نا ههراكناب)امهرقكن ةخسن ىقو(امهريةكتكلذكو )

 بابلالا ىلوألت ارا الىلاعتلاقهنا عمملاعتومناحسهدوبوىأ(هللا ىلع لولد ضرالاو تاومسلا تان فو) ةعطاس ةندب و ةعط ان(



 هلوقب(هءنآرغلا< رصتوهأك) 5 دىذلا (اذبهجاج-ار ل وهيلعىل

 هىكنو ةكث :اللادوجوكه.(ن آرقلاهدف صنا ايشركن 0 1 0 ناو

 هناتىأ(ه.الهاجن كلو نيماسملا ف>اصمو) نب رهاملا ضاق - نمىأ(سانلا ىدي :اقىكذلان آر كل نمهناهملعدعد) ةمامقلا

 ناواولا|ذكو هيثواولا(جتحاومالسالاب) نامزدي د>ىأدهع ثيدحالو هزم ه>س قو (دههس رقالو ]هنم

 وهيل عىلاعت هللاىلص ىنلا نعرئاوتملا لقنلاو عاجالامهتفلاخل) هلة ءنعةنسلالاريهطت ىغبي 2
 تازجعملاونآر قلاىأ( هلك اذهب )1_توهيلعىلاعت هللا لص هلريمضلاو رثاو:ملا قلعتم (هجاجتحاب 0 7 5
 نآرقلا ع رصتو )ةعظاف جحا جئاوهّةلاسر ىلعو اهءناصدو ج ءىلء لد ضرالاوتاومسلا اخو 3 لار 0

 ا ا ]ا يو بة مترو اوتان ل اعن لوقك ةزطعمو ة خخ ىذام نوكن ؛ىأ(هن 0 و
 00 1 كلاس ةاوتت| ناوقل ضرالاو تاومسلا قاض نمم- تاس ءلورم-هلاوشناوأ | ف مهولاز وجتلوأ)
 نآرقلا ىف صزا ة> فن ىفوةمايةلاك(ه هيؤنآرقلاصنا ايسر 5 5 هز رفكب م (كلذكو) 00 9ع

 ىأرقي(نيماملا فءاصمو سانلاىد» [قئذلا)هل-ه<رّدعبالىت> (ن ارقلان مهن اهملعدعن) ا هد( نيمدتلملا
 جدحاو )كلذ ل-ه ى> (مالسالاب ده عسب رقالو) كيفاش (هءالهاجن ١ :و) نامز لك هنال) رداودملا لقنلاو

 0 لال قنىأ(لقلا عصر هناب) جتك نا(اما)ن آرقلا نماي_ث (هراكالا| تباثلا(ن ارقلل بذكم
 رفكدفهيلقان ىلع) اطل ىأ(مهولاءزي وجتل) اما(وأهنل-هلا)هيلال_صوئأ(هغلبالو).داقتعا| | بذكمو) اعطق ارتاوت
 را ىذا! لئاقلااذ_ه 6 محض ىألوهحلاءانبو ديد لابو أل عاقلاءانب و فيفختلارأ | هيلعيىلاعت هلا ىلص ىذلل
 ن آرةلل بدكم هنال) لو هيلع ىلا هللا ىلص زعم. عحصلال هزلا و عاجالاة فلام ىأ (نيمدقتملا اعاجاى ةحلا 0 و

 ا ا هنازجعمراكن ا( وهيل عىلاعت هللا لص ىزال ب ذكم) هيفهيلع صنامراكن اوأ هراكذاب (هاوعدي رم رمكسسلا 7 هنكل)

 امهلموأا هه سفن (رانلاوءن4 كارك ك:!نمرفك:كلذكو )اجب ردعدال ىتلا(هاوعدبرع م ةنكلالاهب هاعدا اهف لهما

 هنافةلزتعملا ضعبك ن ا وركن مامأوةماسيةلاموامهداعا ركنأ ىأال-ةمماهجوهوأ| ةنحتا ركنأن م كلذكو)
 ىقنيب ,اكلاقامنالطد ىلءةلادصوسصنلا تناك ناو اههعورار ةالهب نر الهنا ل ,ةهنكللاضد أاطخ امهدوح وىأ ) راتااوأ
 مهجا ارخاىأ مهثعد :قوملاهناوامحاىإ ثعملار ك-:[نمر مك:كلذكو (ثعبلاوأ) لدا ةكأأ ةئلا لها نان ةياكلاب

 ةمايقلامومهفاعأ ن نءمهلث_س ومدايع ب سا< هللانوك ىأ(ب اسحلا) ر 5: أ(و مأمهرومق نم نائدوح وم لك ىلع

 رشحلا ىفمهمايق ىأ(ةمايقلا) ركنأ (وأ)كلذباتاعهللاناك ناومهاحر اهط ظاوم_نيلعةحىلاةماقال امال ع ةلزخعملاو

 ل
 (باسحلاو) ر وبلا ىف
 نلاقعلاوب اوما جوملا

 ْنا اريل راكنا .ىالد

 لك ءاَمعْنم هنأق طارصلا و

 وهثةمايقل ١ و) هلْ رمعملا

 ياعمر حاصلا
 عاسجا 9 نامكلا ق

 هل_هنةحص ىلع ةمالا

 ىإ (فنكدارتاومم
 فقوملاق عملا ىأ( رشحلا و رانلاو ةنحادا رملان ا لاق هنكلو )هللا ىف(كلذب فرعا نم) ىوراكلوتأ

 نآرةلا(هيلع صل عاج اب رئاكوهذ)روبقلا نممهجارخاو مهئايحادعب ىلاعتو هناحبش هدب نيب
 ند رلاىلانم-_ةةاارم دع مول نول_ىذ 1و رىلاثادجالا ن ممهاذافر وصلا فخ ف:وىلاعت 1

 هرب غو باس لاموقي موب ةمايقلامومل ط_سقلانءزاوملا طثو ادرو منهجىلانيمرغا قو.نوادقو

 ىلع)نيملسملا هءاحالاة«آىأ( #الاعامجا و)هلدهاش ىهظعلاةعاوشلا ت :دسحو صوصنلان م

 ىأ(كلذب ف رتءانم) رفك-ن(كلذكو )هيف عارنلا نكمال ثيذح (ارتاوتم)هء صنلا ىأ (هل ةنةكت
 ىفسانلا عج ىأ(رش *«اورانلاوةنىادار 1انالاقهنكلو ةءايقلاو باسحلاو ثعبلاو رانلاو ةنجلا

 نآرقلادوكذملا(باةعلاو باوثلاب)دارملا(و)ن برش ثنمرومقلا ن ممهجورخ ىأ(رشنلاو )ف قوملا
 ءاقنك اهيقف مالآو (تاذل)اهاكةروكذملارومالاىأ(اهن او)اوممردامتملا(هرهاظر بخ ىنعم)] صوصنلاو

 فالخ ىلءاعامس هيف نوئلاو فلالادازب وةايحلا هنامو ه: حورلاىلاةيسناه>ةةوءارلا مضن(ةيناحود)

 نوكت:ىفاحورلاو ملالاوةذالا ن محورلاب قلعت رممأانهدارملاو 01 اللا لعن وينامورلا قلطتو سامقلا
 0-0 ( ةسوسك ريغ (ةنطان) نمل نود لقعلا ارد (ىناعمو) بيطلا ىدع

 0 ّت ل لا ىلع(باقعلاو)تانسحلا ىلع( با ءاو) رانلاوةن لا ىلا قرقتلاوأ روقلا ن مج ورح اوهو روشنلا ىأ(رشنلاو)

 ةنطايناعمو)ةيئامسحالاهمصز زود وءارلا حّدفب(ة 00 وقعو 00 او) هرهاظر يغىلع ىومتخسأ فو ْه رهاظريف رش



 نمدرواذلو ةمايقلاةمدقمثوملا ناردب لو(توملا ةمايقلا ىنةمنأ مع زو) ةيميعلابهلفاقلا هيدوجولاك ( ةقو هما صعب وةينطابلاو)
 ءاقتيلا ىلعتابثلاو ىوسلا نعءانغلاةمايقلابدارملا نا معز وأ ءاقب ودو+وهدعد سدل مدع ىأ( ضع ءانفوأ) هتما يق تماق دقفتام
 ( كالفالا) ةيذب ىورو ( ةئيهضافتناو) ثيدحب سا هنا عماونوء نا لبقاونو مىورامرهااظب نيك مم ةفوصنملا ةلاهجمهونن اي
 ضسعب لوقك )ةسيلوالا هن يه ماظث نعهجو رخو.داسفىأ (ملاعلا ليلحتو) ةيلك-!اباهءاضوأ نماح لا ناواهرمغنواهمادبما ىأ
 لدبت موب ىلاعت هلوةكليزمتلا 8 ىفناتباث ليدبتلاورييغتلافالاوك لانه ثعبلاركسني نمكلذب (ةغمالفلا

 ضرالاريغ ضرالا
 سمشلااذاوت اوم او

 مودنلا اذاو تروك

 لاسحلا اذاو تردكنا

 قدسافلا(مهعزو)قاسور لب ىامسسعترب_ غرش#لاناىلانيدهازلا(ةقوصتملا صعب وةيتلنابلاو
 ض#< مد_عءىأ(ض«ءانفوأ):ايحلادطوهىذلا(توملاةمايقلا ىنعمنا)اولاقف صوصنلا مولي وأن

 لاعلا ل بلحتو) ن"الااهءلعىهىتلا( كالفالا ةئيه) رييغت ىأ ةمجعمداضو( ضاقنناو) صلاخ
 لا نم لضتا) ول_ةءلاىق هدحز واحئملاوهولاغعج (ةضفا رلاةالغ رقكش عطقن)ءالوهان رغك ام (كا ذكو) 0 د ال او يسرع ب ا ووس بك حو اراد اك سلما دانا عسير قوص انكم رع لا فخ راعي الا مطقن كلذكو) تريس ركذالا (ةفسالفلا صعب لوقك )عب نمهضعب ةناباو بيكر تلح ىأة لمه هءاحوةيقوف ةانثع "77

 نابنولوةب نيذلا ء-.نعىلاعتهللا ىضرمدالوأو ىلع مهد نعمه (ةُمالانا موق ىف)ءرمأ ةغلابملاو
 ىفنوغءااس هيرم_صن ىهت ةقئاطلا ءالوهوتابلااذهىقءانمدقمك(ءايدنالا َّض لضفأ) مهةح ةمامالا
 نم( ركن نماماف) ىراصنلا نمار فك دش ءالوئ هوةملا مهنامهضعب عد ىت-لطابلا مهعّزب مهتعأ
 وهوةريس عج بدعة زن ( رعسل او)هبادعلا نعل وةذملا ريخ عج( رابخالا ن مرتاوتلاب ف رعام)ءال وه

 (عج رالىلا) قارعلاو ناشارخك ةديعبلا(دالبلا) راكنا(و) مهراقسأومهتاو رس قاعشام

 دعاوق (نمهذعاف راك اىلا) لدو ىأ( ىذفيالو) هدابعل هللا ع :رئام(ةعب رش لاطباىلالا هراكت |

 رفك اذ هونيلسرملاو
 هأوق نمداقتمس ح ص

 نم قطصبللا ىلاعت
 نمو السر ةكالملا

 4 رشىاهترك ذثحابم اهعطوممب ىمسوءأمنيعمساف كو.ىاما (ةنو٠» زغاوأ كوبتو زغراك:اك)ه4ةلعن مدعل(نيدلا)

 قو(اماو) ربك الا هقغلا | ةئانلا تك اينموأاهيلع ىزناذا ثانالار اهلا كاب ن مةذودنام ىشو نيد بر هب ماشلا ضرأ نموهو
 ركذأ نم امافةخسن ةيزجلا ىلعاهلهأ لاصق عستةزسسجرىفاهاز غلو هيلغلاعت هللا ىل_د هنالاهب تومسو تنمساذا

 نيمرتاودلاب فرعام
 ىأ (ريسلاو رابخالا

 تاوزغلابةقلعتملاراث "الا
 تاف-_ضلاىلئامشلاو

 امنعص» راعل دك

 ةيغابلا هما هلع هنادرو
 ةيئانلا (دالبلاو)

 المجفهتلقل ضيياهؤاموامل بسن ل جر نال ليقو اهريخف ةيملا ةقانلا توم ئافلاتةريغ ز
 ةنوهومويلاذنما اكو بت امم زاممل_سوهيل عىل اعت هللا ىل صام4لاقنادو مرثك امهساويذ نالخملا
 نمةبرق ماشا فرطبءاةلبلا ضران مدي رقةيقوفةانممءانواواولدبتو ةنك اسةز وهو ىملا مضد
 ىلاعتهّللا ىلص هللا ل وسر هلسراالو سراولتت م ممالثو غلا كإتاهبن اكس دقلا نمي تلح رعىلع ءلركلا
 نبدلاخاه> دف مثنيمل لا نم ةعاج اهبل قف عبس ل يقو نام ةنسىفاشدج مهيلاز وجف' لسوهيلع
 ىلع بترئيال هنالام_هرك_:لرغكملامئاوةيافكلاهيفامكلذ ىف مدةتوريسلا ىفةلصقماهتصقود لولا

 دوجو (وأ)هنعلاعتهللا ىذر قيدصلا( ركب ىفأدوجو) ركنأ نمرفك-:الك(وأ) ىنيدرعأ هر اكنا
 ىتلا)ناسارخو فارعلاك لأ :_.سه ف نعلاعتمتاىضر (نامثعلدتق) ركذنا(وأ) < ضغىلاعندقلاىذر باطلا ني( رم
 ٍ 4 2 (لعام) هوو ههجوشامرك بلاط أن ب (ىلعةفالخ) ركنا (وأ) ةزتاوتارادلا
 2.5 داكناك .ررلا نم ل د كرك نمل ىأ (هريغك_ ىلا ليدسالف) نيدلابلعتم ىرشرمأالىأ(ةيدرشةج>) كلذل(هراكنا درعا ركنا ىلا ىذقر الو تسند ) هسيقلستنالىىيةىرورضمل عديل صحي رئاوتلان ال (ةرو مد لق دلاب) هدوجو

 هورعر نبذل
 ضرا نمءاتلبلا ىندابناكملدب وهزمه نوكسوممملا رض (ةنوئموأ) ةنيدملاو ماشلا نيب ضرا ىهو هب وتلاةروس قروك ذملا( ِِ ود

 ىلاعت هلوةوهو صنلا ةفلاغرفك مالىلاوةالصلا هيل ءىنللهةبحرك نأ ن «لاقءاملعلا ضعب نا هيفو( ركب ىنأدوجووأ) ماشا
 ركنأ ن منيب ق رقي نأ دع, الوركب ونأ هنا ىلع نو رسفملا عسجأ ثيحانعمءللا نان زدتالهمبحاصالوقيذا راغلا قامهذانينث اىفاث

 هدوج وركن [نمرفكب الف ةيعطقريغةصاخهلاهنوك هباو رو هل اجا هتبحص ىلعةن"الاةلالد نا ىل ءءانب هتبحص ركسن ان ءنيب وهدوج و
 هريغك-:ىلا ليد -الفةعي رثدحجهراكسنا ىف سيلوةرورض ل ةذاابلءام ىلع ةفالخو أ نامثع لءقوأ) هنرهش عم(ىبعو)



 قتناك ىهو( ل<اةعقو) ىرميصلاو هوددحو مدي دشثفةل مهم عّتفب ( دا ,عو) ىطوعلا ىأ( ماهر اكناك ) لةيولام< ما علاقاذا
 عماوجرنةباحصلا نمةعاسج نا ىهو اهلقنر:اوث دقذار اخ: هلاقا يفواهركن | مز -نيانا هنري ءىف ىاطاغ «لةنوىلد ةنالخلوأ

 تت ب مممسصسسصصسج ١ ترشزف ةنثعلا نكست

 (كلذىفسيلذا) هل عهدنعنوكينأىأ(هلإملاع وةوهراك-:او)هدوجو ىو( كلذدحتت) ل يفرد

 نمل ماعم ىه(ةنهابملا نم رد أعم ردح لا و راكالا هسا و زالت اه
 هلثمو ِن ذكلاوءا رمقالاوهو ناثوملا

 ةعقواماو نيثالثو تس

 وهونيج سك نيغص

 ئئطاشي ةقرلا برق عّدوُم

 ةعقاولا 01-0 تارعاا

 مرواعمو ىلع نيب ةميظعلا ٠
 عبس ة ماس رقصة رغ

 زرت>|ةهنذ نين الثو

 رعص َّى رقسا سانا

 سوماسقلا ىف هركذ
 (هقلاخن مىلعب راحمو)

 جرا واس #اودب واعمك

 ىلاعن هللاومده:| هيف

 (فعض نااماو) لعأ

 تس وااو
 (كلذ) فهسضلاىلا

 نم) هيلع عمجالقتلا

 مهوونيلقانلا ةمهت لجأ
 ديدشتب(ع.جأنيملسملا

 مهولايلا موه ىأءاحلا

 كلذب هرفكنذ)نيعجأ
 ىأ(هنبرمسل) ماسالا
 هتبارسلىورو هئاضذا
 ةعل رشلا لاطباىلا)

 هولا اذه لعج هناك _5
 ةعترذلا نماعوثهداحلال
 ناةخ:ىقو (نمأماف)
 (درحلاعاسجألاركأ)

 هص
 0 رت

 اًذهو هنرم<ت كس ىأر فك ىذلا تبمق ىلاعت لاقهربكت وهتومب ىتحسد ذكتلابةاحاقملا ىهوارقك دعبال
 ليقاماذكو ار فك دعنالهنالهلهج والت اوزغلا ف ثيدحلاةإةن سب ذك ه زاب هنا نم لل قاس ةرهاظ هلك
 , | راك نالدمآالا راغلا فامهذا نين: اىفاث ىلاعت هلوةىف نآرقلل دذكته.فركب ىأدوج وراكا نا نم
 هريسغةسءكراك|اماورغك وهفنآرقلا قىتلاهتبرك د أوهفرعنافوق ثي> نمرفكي سل هناذ
 نمةمول_ملابيلع عمنا ريغةي-صراك.:|نامهضعد راّخا نكلار فك نوكيالهنامهمالك رصف
 قلعت مس يذك ىلا عجرب ناىر ورضاا هيلع عمجماراكنا طرشناب باح و رغك ةرورضلاب ئدلا
 نالهثيحصر اك.:| ف الخ كلذ هر قا عتنالر كب ىفأ ريغ ةبحصراك.: اوكالذب ىاعتيالام فالخ ع رشلاب
 ىرميصلا(دابعو)ةضنارلاةالغن همنا مدقت ىذلا ىطوغلا (ماشهراكناك)ر دتف نآرقلا سي دك:اهيذ
 تجرخفام_معىلاعت هللا ىدردب واعمو ىل-_عنيبهرمهملابت ناك ىتل( لحنا ةعقو) اًضبأ مدقتىذلا
 برا كلذ نمناك امناك-ةنيَمْمعلا نيب ماصتلا ل لج ىلع اهنعملاعت هللا ذر نينموملا مأ ةشئاع
 | ةعقولاتناكو ظل ةىاطلغم هلاقاكم ز> نيالةعقولا هذ هراك-:|ةبسنو حلا ةعقو تيمساذأو ماعلا

 (هقلاخنم) هنعىلاعت هللا ىىذر(ىلعةب راح ) راكنا ( و) خد راوخلا ىفةروهمةدقلاوةءادصلا نم

 ىح ةملكى هوهللالا ك>الاولاةوهورك:ا مكحلارعأ ىرحاسأ مئالوأهوعيابا و ناك نب ذلاج راو ا نم

 ||| ترهتشادق ةم.يظع بورحمهميب تناكوةنسلا للهالةةلاخم تاداقتءامهفواق رفاوقرقتو لطابا هدم رأ
 (فعذ ناامافإانه.زكذانمهيالةرصبتلاباتك دل هةممتاداةّمعاو مهق رفوف "املاب تدرف أى
 ىتلارابخالا لجأ نمرتاولا(كلذ) لوعفمللوأ ل عاغلل يبدد ثم هضوورتاون عمرك ذاس ا ركلا
 فوطعمدددم ضام(مهو و)بذكلابمههاهتاللجالىأ (نيلقانلا هل جأنه) يع رشرعالد وعن ال

 نيملسملا عيج نا لاف ىأ( عجأ ن يمل ملا ) هته( ىلءفوطعم برص هيرب رد - ههوأ ف هض ىل ع
 ( هتايرسسل) بذكلا ىلع م هقافناو نيمل لأ عيجاطخ نمهاطخا ىذلا(كلذب هرعاكذن) مهل فن ونطذ#
 ىلع مهقاقنازوجاذاف نيمل ملا لقنيلعتاءااجتالهيدمغا (ةعب مدل لاطب| ىلا ) هردعتو هئاضذا ىأ
 (عاجالا ركنا نماماف) رغك وهو نيمل ملا عاسجاهراكنالوريغكنوالصأئثىف مهلقنب ىثويل بذكلا
 رداوملا لقنلا) هيلادنئام ىأ(ةقي رطس دل ىذلا) هلوقبدرحغارمسفر(درحما )نيم ملا عاسجا ىأ
 هلعجت ىتلانئارقلا نعدرحتامدرحنايدارملا ليقو رتاوتلاهناثنمامرن اوماابدار ملا( عراشلا نع

 اراطان عج ) راظنلاوءاهقفلانم) هلوةب مهند: اذلوءاماعلاانهمهبدا رمل (نيماكتملا رثك اف) ايعطق

 ١ لكر يف كتي ) اومزح واودقتعاىأ (اولام) ريفك_.ةلايذةلعتملا لئاسملاهذ_هزىأ (بابلا اذهىف

 . || عماجلا) لوقيهنيباك لوصالا تكف ةروك ذا هطو رعشل عمج ملا ىأ (جيحصلا عاسجالا فلان نم
 | وع جاه ىلاعت لاق مزعلا عاجلا ةقيقحن ا لءاودي عاسا لك ىف(اموعهياع ىتفتلا عاسجالا طورشل
 تت تس تمس“ حج و رو سل ص ص جتا لت م ل ل

 عرمأ (عراشلا نعرتاوملا لةنلا تقي رط سيل ىذلا) ةمئالا ضعب نعلوةنملاىأ

 - .ةمجعا اءاظااديد_ثتونونلا ضب (راظنلاوءاهققلاو نيم -اكتارثك اها .نظ هنوك ىرذةملاداحالا عب رطب ايعطقهنوك ددقللا
 قنب_بهوهأي (عاجالا طورمشل عمأحلا عسيحصلا عاجألا غلاخ ن م لكر يفك باولاق)ةرظانملا ن هللءاف ىسأ رظانملا ىدمك رطان عجس

 اجاحآهق» رط ناك ناواعاجاةجح هنال(امو عهيلعىملا) قل ال وصأ
 ش



 قا ىقن رطىأ(ىد-هلا هلنيمئامدع»نم) هقلا# ىأ(لوس رانا نموىل اع هل وذل عاجالا هع اء ريمك دى( م>>و]
 ةنسلاوباثكلاةغااذعز والا هتفلا دعز وكالة >> هنابهنا ذي 11111111111 د سريع عت وىأ(هن“ الا)

 هألا د.ءولاهءازح لعجو طرمشلا فنين مولا ليد سرب غعابش :او عفاش انمي هعجتلالدب

 1 مم

 قاقثا هانعمو ىلاءملا روه-ثمز ا عامتجالا ىفةقية-وهو علا نموهو قافت الاف عاش ثمثكرعأ

 هفرغبا مات اععرددعوةالصلا ىلعةمالاعاجاكم ءاع ناعونوهىوٌبلالاقوةمالاهذ_هىد_متدع

 ةصاخماهفرعباموهمصانو مال الايد وع ثيدحهركن منوكنأالار هك هراكك- 0

 ةمر>ك ءأو اءلاالادو رعبال عاجا لكاذكو 4 ط2 م امئناوهدحاحر 59 هالو هع ملاح اك: :نالطعك

 هل .ح>ىفاوةاّدخاو ة جدو حيحصا | ىلع هيلع عالطالا ن 1ك ؟ و عةاو عاجالاوامتعىلعةأر ما حاكن

 اظنااكهءد عد نمالا هممدح ىقفلا مل 2 لواهمعمك- ءكرموأ ةيعم_سوأ ةياهعشم :ظوأةيعطق ىفله

 هقلاخ ىأ(ل ماو دا ١ ندوىلاعت هللا لوقالاعباولدّ”_سا ىت ا( مهت>>و) قاناكةعي_ثاا ضءب 0

 ريغ عمتي واهماسكو (هن" الا ىدهلا هان مهتامدعب ن ها رخ آش 2 و

 اهيلعاوقف:اىتاامهقي رطنب_:مؤملا ليدسو اريصمتءاسومأ عح هل كنو ىل ونام هلون نم -:مومملا ل 1

 هلوق)هنسلانممهتجح (وزر 351 ااوهونيماسملا زر طرب غاب رطل خدهنا ىذن# هيلعمل_يعوذ

 لهأو نيمل ىلاىأ(ةعا افراق د نمه) هح-صوهننسىقدوادونأ هأو راك لو كعامل -

 (ريشديق)نيبر اا ةاغبلاوةعدبلا عابتاو قو اءاداوةنسلا لرش هع املا فراقنهىو روقحلا

 ةمحعملانيشلارمدكب رشوردةلاى ءكد'عل اوديقلاوةلمهملالادلاوهيمحدلاَو انها نوكسو فاعلا مسكي

 ةلعلان عه 1 كوشهو هبسقاذا اح رقم ماهمالاو ورمدتخلا فرط نيسبامةلى-همءارو ةهد>وملا نوكسو

 د-ةععزن ىأ مدقتدقو هيداقب لوح ىشو فاقوةد-_>وملانوكسوةل هما ءاراارسسكب (ةقبر عا خدقف)

 كلرتف ل <عداق. :ناو. ردن هلاهيدشت ةراكلابهكرتومالسالا ةقراقمن 2 ءانكوهق ( هقنع نم مالسالا)

 ديىفل-هةو رع لصالا ىف رلاولضأ مهل مم اعزالاك هناىلاّراش اهءقوددثأق: نمبرهو ل-هح ا

 هيدشنلا د رطىلعهيلا|تفاضاوا هب جنت الا ةزواحا :ىمالسالا ه.شفاهب كك ءاهقن ءوأةميهملا

 هدود_> ماكحأ نمهمزلب امدم-ُثوأ امضلان نما ةعناسا ا ةورعلاك هلعناسملام السالا علخ ىأدكوالا

 حاالت دك ل رطىلءافةعن اا : للام ان .هاونوهرعاوأو

 هن ”الاىفاسا( عاسجالا فلان مريقكت * ىلع عا +الا) كلذ ىفراظنلاوءاهةذلا ىأ (اوكحو)اح.ث عر

 فنا ةناكحو ةرفكلل ن وكي هل مو عاسجالاوهو نينمؤملا ليدس عبي م/نادرعولاز هدر وك ذملا

 (نورخ آيهذو) هلو ةبهيففةوثلا نمهدعب هركذاس فان معاجالاد>+ نمريفكت ىف ىلاعت هللا هر

 ىلوثام هلون ىلاعت هلوقبدافملا د.دشلا
 هالوئا-لايلاو هلةحىأ
 نم هراتخا امو ه-عدنو

 هاضرءال امتداوهةعبأتم

 هلصتوايندلا ىفاذهو هللا
 هقرحتو هل خدن ىأ منهج
 اعجرم ىأ اريصمتءاسو

 هلوةو) ىةعلا ىناريسمو

 ملسو هيلع ىلاعن هللا ىلص

 ىأ(ةعا_لا فااخ نم

 هس ىقونيمالاةعاج

 ةعاهلا فراف نمةداور فك

 عابتاو ةنسلا رتب ىأ
 فاعب( ريشديق]ةعدبلا

 ةنك اسةيت>ةةةروسكم

 ىأرد_هىملا ىلعهبصنو
 ارد_ةمولو ىعلرم رعيشرلو

 دقف) اريقحا مأوارع

 ةقبر) عزنىأ (ملخ
 ءارلارمسك» (مال_سالا

 ىأ:د_>ومانوك_سو
 د بر

 هةمذوهمق ةرىأ (هقنع

 نبانءىذمرتلا ىورذقو
6 

 م 0 4 هخذ ىف عقودقوهمل-عو ريفكتي مطقريتن هه-.ةفةونلا ىأ(فوقولاىلا) لودالال_هأن .

 1 5 ١ وعطقي ل-ذ(ىاملعلا هل ةنب صن عدلا ع لافلاجو مريقكتي] مزمل ىأ(عطقلان 0

 يقفل وكيت )راغلا ل_هأ عاسجا هيفلخدي هنك- 1 مث :هلاب قلعت امي .ةعاسجالا جب رخيلاذ_مود-يقوهمدعالو ريق

 ىلع | الا رام دو دحر 10: ع مالكة ينردتم ل
0 5-- 

 عاج 0 نمريع (ماظنلارم 1 ا ديد يمال تناك 00 (رظننع ءنئاكلا عاسجالا فلا

 0 0 50 'ةانثملاءايلا دعت ةد>ومو ةمجع ناسسْنب اوأرايث ني مههارباو هو ةمحعملاءاظلا دبدشتونونلا عشقي

 الا فان نمرفكتب |ةلرتعمانمنيماك- آلان اسرفد>[ ةباعث نب سدقنبتراحا ىبىلومىحساوب | نونو فلأو ةيتحتلا
 ءاملعلاب هل: صةىذلاةخذ ىفوالمأايرظن ناكءا اوساقلطم ىأ (ءاملعلا هلقذب صن ىذلا ( مافش ::)

 نالسايةلاكر كفو لمان ىأ( رظن نع نئاك- !| ا_جالا الاخ نمريفك-:ىف) فقوتلاةخ-ن قو( فقولاىلانو 3 آسهنو)

 ديد_ثنونونلا تفر( ماظن :لاربة كشك زامهدحالرك 001000 بانك ن ماماد: منهم هلدبال4-هي رعن قذو_+املاداوةحالا

 مصخعملا لد ناو ارتد ءنيماكتملا ناسرفدحأ ناك ةمدعملاع اظلا



 عاجالابىأ (هبمهجاجٌْحا ىلهفاسلا عاجا فلاذع) عاجالاورامن اوهو(اذه هلوقب هنال) همم هدو رفكامئاو(عاجالا,راكناب)
 ةحملا ىونأ ونهج لو

 ىو (عاجالا قران)
 ءاجالال قراخ ةخسأ
 (ركبوبأ ىذاقلالاق)
 (لوقلا) ىنالقابلاىأ
 ىقىأ(ىد_:ء)لّوءملا
 وهدللاب رغكلا نا) ىنأر

 دوهشو (:دوجوب لها
 نا-الاو) هدو جو همرك
 (هدوجوب ل_ءلاوه هنلب

 دي>وت نم هءواعشامو
 هناف كه لير اعتو هناذ
 لوتس 116-5 تانتاو
 نههبن م وألا ارئاسىلد

 الآو هل -اسَو وهتكنالم
 هذو_-> وبملعلا در>ذ

 لاق [مهقلخة هاعل لل اع

 نمممتلاسنْءلو ىلاعت هّللأ

 صرالاوتاوملاى اخ
 ركنأا-ْءاو هللا ناوةيل
 ىلاعتو هنا>بسهدو>و

 ََ رهدلا نم ة-هءاط

 ىأ (هناو) ةل_ظعلاو
 1-15 رفكنال) ناشلا

 ىأ (ىأرالولوةب

 الا) هب رفك ا هداقتعا

 هللابله<اوهنوك نأ
 هأوسر و( هّلئا ىهعناف

 هللا صن لءفوأ هلو#:)
 ىلاعت هللا لك( هلوش رو

 عمجأوأ) لسوهياع
 هنا لكم نوململا

 ردقأك ندالا د>ح وال

 القن( رخل يلد موقي أ
 ىأ(كلذىلع) القءوأ
 نمالا دل وبالهناىلف

 هرفك كلا( سدل) نكلإ( رقك دقق) مهراعشنم هنوك-أ رذاك

 سايقلاركنأاك(عاجالاهراك-:اب) مصتءملاةلودف ناك قيةدرع_ثهلو ةياةعلا نون غلاي ةطاحا هلو
 (عاسجاللاق راخ) عاجالابىأ (هبمهجاجةح ا ىلع فاسلا عا جاف لاذماذه هلوقب هنال) | رتيجحو
 رب ديري_غنمدا غلا ليدس ىلع عطقلا سغارلا لاق« قرا و م هرب نهد مهمم عاجلا فلا ىأ
 قرا هنمو ةزافملا قرو بود ]فرخ لل يق عطقلا رابشءاب و قةروربد مب عفوه ىذلا قا لا دضوهو

 ىلا «:لاقهفال_ذ كو ردت ريغ نم هل عطقهنال فرذلاب عاسجالا ىفربعف هتادرغمىف ءإ_صفأرك ةقرغاو
 رجح نيد_أخ..شلاىلاعت هناجر ىدلاو خيشلاو *«(هيسل# ملعريغب تائب ومني هلاوقرخو

 رفك :ال_-كلاكرتاوثلا امص نا عا الا لئاسم د _رعلا ىيقدنبالاقمال_ءالاو ىواتفلا ىف ىمثيحلا
 ريقكت نيب 2 رْزلاق رقواهيقانر فكم الؤرتا اودلاا محصن منا او عامجالا ةقلانخال را اوما ةعلاخاه ركذم

 ةح> عاجالان وك ىلع قذاو مك ركنم ناب عاسجالا ل_دأر كنمريفكت مد_ءوديلع عمجلا ركنم

 رظن هفرذىفو ةئبلائش ىلع قذا ون هناف ل_صالار كذم فال مان رقك ةهيلعبترتملاورثأ ل مث

 ىذلافم_ةالطال ىفل اذ وهو عامجالاةيح< ىفارتءا4_:م قبس ناددال ما رك_:مناهئاضتقال
 قد لهتلقنافهالمأ عاجالا هيجكفا ارثعاقءساوش ىرو رمضلاراك_اريقكتلا ظلمنا هدم

 ارفك ناك ثيحىرورضلا هيلع عملا مكاراكناوارفك نكي ثيح عاسجالا لصأ اكن |نيب فرق
 هنام_مما_عزةد>عا_جالاز وك اوركن[ااهري_غو ماظنلا نا ىهوومدة مل قمدة: وعن تاق
 لهتح كلذ ىلعهىلدّ:_ساامذااعطق مهتم هعىلع ل_ءلدإلهناو عا_جالا ل_هأ ىلعاطلا ليحت سال
 سلاذ_هو ىراظن ىأر ىلعمهترثك و مهتةرقن عمماملعلا قداطتوهوو ركن أ ىذلا عاجالاف لو والا
 لوص# ىاطةكلذو رتاوتلا لة: ىلع سو نءرامخالا ىلءم_يةباطتوه ىذلاىرو رضااراك:أك
 د_اوىأرىلعءاملعلا قباطةةاهاصأ ن مةعب رشا لاطن | ىلا ىرمس هيقعطقلاوهب ىر ورضلا لعلا
 هتدافاراك-االو ةد+ هل_صأ نمهنوكراك:| نك: لف عرشلا ةوجنمالا اقل علا بج وبال ىرظن
 ةعب مثلا لاطداىلا رح هنافىر و رضلاراك:| ف الخ حصالا ىلعا رقكم هيج فارتعالا عم عطقلا
 ةيعطقةجح هنوكوأ عاجالا لصأ راكننمب فرغلا حضتافر رقت امارغك ناك ةمن اهلك عئارمتلاىلب
 ركن أ ماظنلا نايهيلع عم اد>اج رقك ىق ملا زغلاري ظنت در مل عب هنر رداع وهنر 0 رضل اراك: نيب 0

 اذ وهةلرنتلاىلعو ماك محلا رك-:هالماظنلا ناهد رهح ووه.قاقلم دع ريصر ل ة>> اجالانوك

 هيلع عملا نم الاح فخأ عاجالا ك>ىنانتاةناف وه هذالملالو هراكنالرظنالفلاض دتممراك-'ا

 تلق «داقتعالاو ىف رمعالا مس ىضةةيدح ا نافىفاثلا فالك ىفلا عدا ةّتعا هعم سدل لوالا نال
 راكنال مزات_لاىرورضلاراك_:اوهاءاريفك-:لاىف ظحاملانا|تملعرب رقع انمىقءءامتاماناذا

 ارقك نوكالهناقىر و رضلاربغل هيلع عمت اوأ هتيجحوأ ءاصأ نم عاجال اراك: ف الذ عاسجالا

 هناكل رهط مهدعاوةترضحتساو هنر رةىذلااذهتربدتاذاف نس رخامملا ضعد مالك همهورامل اف الخ

 (ركب ونأ ىذاقلا لاف) اصخلمىر همنا انه نم رخاتملا ضعدهرك ذا مس ودتااودام-ةءالابوحأ
 هدوج ون ل_ه4) اعرشدانعمة_ةيقح ىلاعت هللاب رفكسل انا ىد_:ء) دمتعملا(لوقلا) ىنالقالبلا
 ناشلاىأ(هناوهدوج وبل-علا)هانعم(ىل اعنهتلأب) رفكلادضوهىذلا(ناسمالاناو) ل-جوزع

 لهك اوه)ىأر وأ لوةنمر وكذملاكلذ(نوكينأالا)هدقتعي (ىأرالو) هلوقي (لوقبدحأ رفكال)

 مد_ةةولوقعلا جارس ق4-:ءهل_هنلوقلااذ_هوهدوج 5 راك اوهنمل علا مل_عددرقك_:5( ىلا هللا

 لوقب) هلوسوهلل(ىدعناف) هلوةبهيلاراشأ اك همزم:_ساموأ ل-ه4اة_ةيقحاماالذواضيأ
 ىل-ع(نومل_ىلاع-جأوأ) ةن_سوأب اك ىناحرصهركذىأ (هلوسر وىلاع:هللا صن ل هذوأ
 هللا ىل.صد# ةلاسر وأع رمثااراكناك( ر-ةاكنمالا) عقباالو رد_صبالئأ محلا (د-جوبالهنا)

 (سداو رقك د-ةذ) رفاك نمالا دج وبالهناىلعىأ (كلذىلءليلدمرقي وأ) ملسو هياعيلاعت

 هرقك



 رومأ هثالث مبان ءالهثلاب رفك-لافرفكلانم) هلعفوأ هلوق أ( هنرافأل لب ؛) رئاكنمالادجوبال ىذلا( هلعذوأ هلوقلجال)

 < وأ هلوسر و و هللارع- ءالوةلوق وأال_ه:قايناىناثلاو ل ريفكستلاب انفل_صالاو هوهدو+وب ىأ(هللاب ل او هاهددأ

 (رانزلام ارتلان) م زى ىأ(سنانكللاىلا ىذملاوأ م صالدو /اكر اكنمالا نوكد :ال) لوةلاوأ ل عقلا( كلذ نأ ىلع ن نيم طلا

 هزم اهمضد رانزلا عج ىازلا حاقب وهوريئانزلا ىورو هيفدركمريغهطسوهبادشم

 قف :ءودجوب ىأ(نوكباليلاعت هللاب رفك-ااف) هلوقب هلصق مث هللاب لها( رقكلا ن م) هلهمازا أب

 لء-غيو (قايناىفاثلا) هدوجوو(ىلاعت هابل هجلا)ةثالثلار ومالا ىأ(اهدحأر ومأ ال :الا)

 ريغورب_خأىأ!بوهيلع ىلا عت هللا ىل- ض ض(هلوسر) رع (وهللاربخالوق وشب وأ) هنعردص:(العق

 عزانتدقو(ر اكن مالا نوك.الكلذنا) ىلء(نوملسملا عم وأ 5 ضاسملا لاح اهباكحت عراضلاب

 ةرقك !ارةصوصخ ةديهىلع طسولاب د ثداموهو (رانرلا م ارتلاب) مهام ي هىلعم 4عمراهذلا ىثملافمدقت

 ها هدايعأ ىف) رينانرلاو س كلا باص ىأ(اهباحأ عم)

 لع-ةلاوأ ل وقلا كلذ عمىأ (هعمنكميال) هلعف ىذلا(لع- غلاوأ) هلاقىذلا( (لوقلاكلذنوكي وأ)

 لوةوأل -هةنايئاو هللابل-ه4<اىأ(نايرذلا ناذ_وذ)ىنالتابلا ركب ونأ ىأ( لاق ىلاعت هللا ءلا)
 هتلانال- ه> نار وك ذملاه_ءذو هلوق صدق 2 لن |ىأ (ىلاعتهتلابالهجانو كمل ناو)ر فاك نمالانوك«ال

 هللاب (نامالان م)جراخ(خامرقاك امهلعافنا ىلع )ةرامأو ةمالع ىأ نيدح غب (لعامهف 5 ىلاعت

 ان رمح هنميد ل- ءامفلسوهيلعىلاعت هللا ىلص ىننلا ىددصت ةرعاشالا دنع ناسجيالا نالىماعت

 ىلءةمالعر ومالا صعب ع رثلا ل_هجدقو كلذد >> ذة ةيحر فكس (وهبّتكو هل رومهللاب رارقالا هرءأح

 نءاعرش ل ق:ناالامامحلا نيا لاقوم ال_سالاق مامر ادب :أوكلذ خسن مث مهدنعةزئاح ةيدق

 د_:عوهوأ معزا دصتلاواعزم *هءعضو قت ريدعأ اروءأ عو ع ىلا ورد_صتلاوهوىوغللاهانعم

 ىلاعت هللا تاقغص نمةعص قنن ءاماف) لاقمث ىل اع هيا هجر ف صملا لص ايك اهلصخمدت : الن ىف الة أملا

 هيدارالا ىف :لاوا مجلعلا عماهر ك:أىأ(اهد>+ وأ)اهب فص“ ةءالهنا لاق نابي" وع هلا علق( ةين اذلا

 نود( ذيع ارد ا عا وو ااراتمو هتك مدع 8+ علنا

 اذكو هحود# ءره_غان# م عليج هريسقتو 22 ةدو>>الالدو ><او ى-: الدءقوهف ناس قءسواوهس

 الودي مالو رداقالو لاعن سل هلوقك ( ل-.ةأكو ابهقطع عم هله > والراك-الا قا طئدح ا هرخسسل ُّ

 دمر جو زغ(هلدج اولا لاك !!تاقص نم) هوو اريص:الواعي هس س دلو ( كلذ هشو ماكشم

 هنعونن هرقك ىلع) هيكلالاقافتائأ( عانوا لعرب ةنكلاملاءا ماءهبح رص ىأ (انتكأ ضن

 ةيئاذلاتاف-صلانعىأ(اهمع) هرةقص هرم غ4 هو نراعهتاذ لج ىأ(ءأر ءاأ اواو ف صولا ىلاعت

 هتاذ ىلعةدئاز هل .تاق_صالاولاو نمذلا "هلزك_عملا اذ - هىفل_دالو ةم_تالغلا ضعي سهذ_هاذهو

 ةر_ءاسشالا نيبفال_ةخا ابيفىتلاتاف_صلا ضعباضب هيف ل_ديالو هتاذني_ءوهاسمناو

 20 11 1 100110 ل ل

 | (هنراقي) اسملع(أل) رفكي (نكلل) رئاكن مالار دصيالىذلا(هلعفوأ هلوةلجال) هبك-حلاو هرغك

اوىراصنلادياعم ىأ (سشا كلاىلا ىذالاو ء م صالدو> لاك ) عم وربح كلذ نا هلوةىف
 | [كدوهمل

 : ناك هن الدامعلا قد رطىلع سدلة هل متويةو_+ادوجسو مال !اهيلغمد" لوك الملادوجاماو كلذ

 ىلاعتهلل سمآلاقنم نون>_-لوق ل-+) روك ذا لوقلا (اذ-ه ىلعو) ةيديرتاملاو

 اهريغوأ (مهداي ءاىناهبادكأ عم)

 لوقلا كلذ نوك وألو

 ىأ (نكميالل ءهلا اوأ

 ضر-ةراك ذاك (هللاب
 ءاقلاو هسيواعع#

 ةروذاف ىف فم

 ىأ(ناب رضااناذهف)

 نايتا نم ناعو-نلا

 لولا وأ ل عقلا

 لوو نيكو صوم ا

 ئأ ناذ هذ ىحيدلا
 دودرم نايثالاو لهجلا
 انوكيمل ناو) هلو
 امهذىلاعت هللابال_هج

 ةمالع ىأ نيت>:فب ( لع

 ىفا_سملالال-صأىو

 نوكسو هلوأر يدك: لع
 نا) لسلق ىأهيناث
 ف ( راك اه هلغاو

 نه خاس ةموأ) لالا

 هنعح را ىأ(ناسجالا

 ن-هةفص قننءاماف)

 ىلاعت هللا تاقهص
 ةامحلا ناجم ب اذلا

 هدارالاو ةردقلاو ءلاو

 ىأ (اهيلخ وأ)

 فرتءاام لعد اهركدنأ

 ىأ (ارضيت_م) اهب
 تايب و زالوليو دابا ناك والا ناك ( اختم الودي ءالور دان نقلا هاوقك )اهدح-ىفىأ(كلذف) كلاشرمغ امة“ ل

 قثن هرغك ىلع عاجالا ىلع 5 كلاسملا(اذ |[ ةذ)اي> وأ اريصن وأاعي مس سل هلوقك (ىلاعت هلةم>اولا لاك- ||[ 80

 فصول ءتو هناحس هنالك ذىفافالخ ف رعأ الو ىنالث املا لوقاذ هواه هفصوالد ,اهنمءالخأ ىأ (ا معدأ ارعاواهب صولا ىلاعت ه4مع

 بفن_صاالاق مظعلان آر لا رك أد لالذ نمايشر كَ :[نم وتلا نانلانفمم سن ىذا ءدعلا نال ىتاغاملا ف ك5

 هلل سدل لات ن منو :>.لوةل+) ف صولا يتب لوقلا(اذهىلعو)



 ةاكروذ) ىسغنىأ (مالك
 هناذىلعا,متدارزواهمدق

 ىاخىلاعتهنابنيلثاقلا
 ةرع-شألا ىقمالكلا

 قداح و ىسومم-اكو
 هناو هثولدحو نآرقلا

 فورح نام بكر
 نمايداغت تاو فيض

 هانمدقإك )ءامدةلاددعت

 نه ةعصةهحج نمامأف

 ىأ (تافاصلا هذه

 رص مس ري_غاهاقت و

 ءاملعل ا!فلث+خاف )اف

 هريغك-: ماق ىف ىأ( انه

 ق>ومهضعدهرفك-ف)

 هره_هك-' ىأ (كلذ

 010 ىنأ ن-ع)

 ىج_ةا ثا (ىرب طلا

 ونأ هلاووهرسغو)

 6 رمىرعكثالا نسا

 هس و5 :د_>ًاوه ىأ

 ىلاة-ةئاطتهذو)

 نمؤلل لهحلا (اًذهنا

 مسان-عه_جرخمال)
 ْنا اوهلصأىأ(ناسمالا

 لاك ن-عهج رك ناك
 اذهىأ(هيل ١ وزناقةيالا

 (ىرءشالاعجر) بهذملا

 دقتءمإلا قدمتعلاو-هذ

 (كلذ دقتعل مهناللاف)

 هناوصد عطقي اداقثعا

 (اع رشو)انسم(| (انيدهاربو

 انظ هزظد اال اسم

 ردفكب اغا وز اطخ تو

 عمىسنلا

 هلاقم ناد_ةثءا ن-م

 (ءالو_-هجتءاوق--

 نيفانلا لرتعملا نمىأ(نيلواتملارثكمال) نونخس ىأ(وهو) كبلاومصلاىلاهبس هى6 هنالإر
 6س سلط سسسسس222 ب ب”( ا( >> براتب 2 يسبب

 ىأ(وهو) هوو هللا ملاك عمست ى>ىلاعت هلوقك صنلاب3 بانة 4 ضوراكمت :ال(ر ةاكوهد مالك

 م-ممناف مالك-ل نوفانلاةلزتعملامهتلج نمو صوصنلا نولو امي نيذلا ىأ (نيلوأ لا رفكيال) نونحس
 فورحو " تاوصأ ءالك- !انالى هومهعم_سأةرح_ثلاىقاملاك قاخهناى مو مهللا مأك ى: :ءمنوأو 2

 01 كالو نان مدع (هانمدق أك )هتدعاقانهه مالك فلاخفهناذب ؛موقن ال4 :داح

 ادانعاهد_دجالو ل-يادلادن-مىأ اريد: ماهفش ملوةردقلاو لعلك ةيئاذلا (تاقصلاهذهنم
 هلارذءلهملا لهل و( مه عب هرفكسف :) هل وك هر ذعل همدعو هريقك- -قىأ(ان عهءاملعلا فلتخاف)

 رسفملا ةمالعلا(ىربطلا) ربح نيد ( رفعج ىلأن ع)هريقك.: ىأ(كلذ ىحو) هياعرظنلا بوجول

 ن-حناوأ) ريغكتلا ىف هيأر ل-_ةمىلاسهذىأ (ه.لاقو) ءاملعلا نم(هربغو) هتج رثىف مدقت اك
 نم ا ةلّدلاهذهىف نيلوقدح أ هنأ ىلاةراشا (ةم) ةوقوةنسلا لهاا( ىرعشلا

 ىعل (ناسجالا مسا نءه-> رذمال) ةيتاذلاىلا 5 : هنافص نمةقصد هله+ىأ( (اذهناىلا)ةنسلا لهأ

 هلوقك انهم>ةممساوأناالان مذوخامم هاهيلع قاطيقر ةأك مغ نمو مهنا

 (ىرعثالا عجر) ه ريفكت مدعي لوقلا اذهىلاىأ(هيلاوإ * 3 لعمالسلا مسا مثلوا ىلا 5
 ىقاسنلاىأ(هنال)هرفك-ت :لامف ا ىرعثالا(لاق) يلع بلدلام ا.قوهدنعهححرتالوالا هلوةنع

 هدفع لل! دمايقأ (هنا وصد عطقياداقل هعا)ةيناذلاةفصل اكلت اهننا ىأ (كلذدقت ةءامل) اهل هج ةقصل

 امهون هلافاعاو كلذك هنأ يهد ةةعب ىأ(اعرشوا:ددهارنو) ر وذ _ءمو يق هله هلافاسعاو ةقالغلاك
 ناهرلل ىو اوءباوص(ىق>) هلوقىأ هلاثامت><_فىفو( هلاقمناد_ةثعان مرفك,اءاو) الهج و

 ىذلا(ءادوا)ةي راحاوةأرملا(ثيدح)هريفك_تمدعا نوبهاذلا (ءالؤهجتحاو) عقاولل قداطدو
 لورا. لاقوة-دب ىونهير ا افك .ةر قف ع همزأو هثح وز نمرهاظال-رناوهوهنتسقدوادوأ هاور

 ىلا تراشافهلا نا لاقف هللا لوسراراهاسلا ةؤةهنمومن 5 ناالا1 زال اة فهذه قتعأ هسا

 راهظةراثك قدعلا اذ_-هن وها اهقدعاا هل لاقكهييال اوسرتلا اًةنان[ نما فلاقوءاهسلا

 ارتك_كسصةد هراحىل هللا لوران لاق ىمل- لا كلا نة و 'ءمنادوادىأن :سقىذلاو ناسملتلاهلاق

 اهلاقفابتئجفاوب يثثا لاقأ ى] الأ هلق مل_بودع اغىلاعتهّشلاىلصهننال وس رىلع كلذ ماندو

 هيقفا:+ؤة-ئمومةقرالا رميذى :ردتالةراقك- )| نوك اماوأهم رضا ةراعك وها اهقثعت ا هللانمأ

 ةراعك ىقالاةئمزااريغهب زم هنا ةقين> ىف د نعواويذ نامالا طارتشا ىعاز والاو كلامو ئذاشلا دن 2

 ىلاعت هلوقك سدلوا#تراشاوءامسلا ىفافو ةالوسرلار ارقاوهللا نأ هلوةل لاك ثا هيفو ل قلكقلا

 نأ لاك نلدكش || ف ثكباثك ىف قذلَر وذنياهنع ب احأ د وهنعب دلو هلاع اهلخلاو ىذلا وهو

 نبأ اههلوةذقي وعملا ةيترلا دعبل نالذ نا نآلف : نأ اولا ةةاهمةأاوعسو ءناك- ١١ نءلاؤسللةءوذوم

 ءا مسلا قو هلاقيإك رادقملا ع ءظءناذشلا مفروهىأءامسلاىلا تراشافامملقىف هتلزغ«ن ءمالعتداهلبأ

 هندي رءامسلاىف هللالئاقلالوقنالاق : ا مل ااذا: :ءاسرخ تناكوةمدرلا ىلعل

 كلذهيلع راك ءامسلاق نم متنمأ» هلوةد> ىلعةه41قدرط نمالةعصلا قدر طا نمءامسلاق وذ هلأ

 اها سول ا ةمالعانراشلعجو ىحوبهملءرلسو هيلعدقلاىلصمنا لحب ,ة5ة-:هوماجلا هلوق اماو

 نا لاف تول هات اناتك ف نابللاّنانافرتولطكملا ىف ىكن هتآلاغلاحر هال اراظن نما
 هنامادتر هاظم ىف ََ , وأعو هيلع ا قو صضرالاوتاوه_سلانب واوديةطي 0 هناقصو

 لول هد هبال هنافاهظفلرهاظ هيذ ريمعت | نامالاراهش صو وعام اهنا راح أرب رقد5

 ىقسدلو بك اوك لاوةك.الملاّةدايغىلعن و ةفاوم مهمالذ لوالااماو رهاظذىفا لاما همدعو ةهلاب

 ك0 تت آ2آ2

 ظغللا



 مأنب اوشود اصلا رقت نمكلذري- ءالئأ(ريغال)ت اذلا ديحوت ىأ(ديحولا هممت ل طاح! قو هيلع هللا ىل-ك ىثلأناو)

 وهوى "الا ثيدحلا اذهىنعب هوحن هركذفةيب ونءادوسةي رادئدئ و ةنموهةبقراهتعى تعي ناهتصوأ ىنةثلادب رشلادب وسبا
 :امنافاهقتعالاقهللالوهرتنأت اافانا نملاقءام_لاىق تلاها نسأل اق نا ىلا ثءدحلا ركذفىماسلاك احلا نبةب واغم ثيدح
 ميطااوةالصلا فل مهجرخأ ىملسلا كلا نبةدواعم ثد دحوار اصولا ىف قا :ذلاوةزمهلاعّدفب ناسميالا ىفدوادودأ هج رخأ ةنمونم
 رهاظالجرناوهءادوس لا ثدهدحناىناسماتلارك ذو ىا ا مالاك ىهتناهدنسم نم نك اما ىف ىناسذل او ةالصل ا ىفدوادوبأ هجرخأو
 لا ةفاغلا فهللالوسراباهلسلاةةنموثماونا رعت ىت>كئزحالل_توهيلعهللا لص ىلا هللاقف ءادوسةمايقافراهظلا همزاذ
 ءام.لاىلامتراشاناكو ى-بت:!كلامو ىناسنلاودواد ونأءاور ثد دحوهةنمؤمامن اوت”. 1ة5ءامسلاىلا تراشاف هللا نيأاف

 ديحوتلا اذهيىنتك افاومةدودعم هوه ىأءام-!!ىفىذلا هنا, فودوملاوهوأ ضرالاة ه2 سنا هناوأ اهةلاخ هللا نايءاسمأ

 سم اهنوك ىلع ىلا.جالا ١

 تيآلاق ثيح مالسلاو || قال-طاعرا كلان ال ىف تدثتاحوتدغلا قربك الا خيشلا لاقو ىسوتنا بالا ن مناسبالا نال ةملسم
 هلق نإ فاذعتا اهنا هلوقواهتراشا لوءةقءادوسلاث  دحىئاكهيلع ساة.الواّممدروامىدعت: الو هنا ىلع ةيثدالا

 ماللاو ةالصلا هيلع ||| ىف ةدو,عملاة لالا نوكل هناباومم هلوبقو كلذ لب وانو سانلا عا ةسينيالاب ل ئااواهقةعاوةنموثم
 اذوبالاه لالا فرعتالاهنا مسوهيلع ىلا هت هبا ىلص ىنلان او) ىهتثا ىرعشا ادبع نمي ,رعلا نهناف ل هأح لد وانوهو ضرالا
 تيلئاقلا لءلو ىصولا || اهعلكي لوهللاتاذةفرعم ىلع لادلااهتراشاب تك اف(ديحوتلا )ةيبونلاءادولا نمىأ ( همم بلطاملا
 هناحبس هللول_علا ةه || اسرخاهتوكو ل_هىلاو سر اباهرذعل ناسمالا انبات افصلاب له41 نا ىلع ل دذتافصلا نم ْىَدد
 اذه رهاظب اوكسع || ماشهنيالاقو هريد_ةنو فاضملا فذحن مضلا ىلعىبم( ريغال) هلوةوهغلاامت اب اورلا ضب ىف عقو
 نوةقعاو هلاثمأو ثيدحلا هنايدر و نر بغال ءوقو سيا ةماك اويل عت مدنا ىنتواّمع عطقتو ةفاضالا مزا ريغ ىفاريللاعبت

 3 اا رلاو لئمريغالة ءاسأل عنغل #« أنبر وفدمةءاوجنت ه.اناوج 0 هوت برع مالك معمس
 تاونلا قانا وكو (لئاقلا ثيذحو) باكا حورش ىف مالك هيفوةديدععضاو مىفىلاعتهنلا هجر فنصملا هلمعتشا دقو
 0 5 ناكو همساركذ» لهنأالا اش ا: ناكل ئاقلا اًذهو هنعىلاءتهللأ ىذرةرب رهىنأن ءناخوشلاها اورىذلا
 0 فيفخ#,(ىل_عهللاردقنثل) هللاوذه-يةىفورذذ< رلادب دام وناورظن او فوةرحأ لا ةفهينبا ىدوأ

 0 0 - ىنأنيااهاو ر( هباو ر فو )انام ىلع باقعلا وباسحلا ىفىلءىوض ىدعاهدب دشنو» ردقلا نه لادلا

 يرد | تاع لوتس كر داعش عراس(لالش لت بض فيقال
 (ىلع هلا ا لثاقلا لدقو انامل د سو» أىأهّللالضأ ىلعلةيابنلا قو ىع هباهذاىلءوخ وهدجأىأهيلع ردقأ
 ا روكا داما وهناكمئأىف 0 ىتلاتلخ لع مارع ندجتا لعل وانعم

 نال ىو دع واذا دعا ناضج ذه كا لاع وهظعي منعت افاذائثللساثلا لو

 مدلك نما شان ناك هداه هللا تاه_صنم ةع_صهنالدهاشلال وهو هياعور د_علا نين ذومادهو لوقرق ن يال مااكهيفو

 حيراذ ىأاحا راموهاورظنا مث ىنوةرحأ هنومدنعهينبل لئاقلا لوق نمةرب رهىلأن ءناخيشلاهاور ثيدحلاو نادهاار عنب ةءةع
 ف و ربدعهلانمددش ردق ناسملتل لافامالةردقلا نملادلا فيغ>:ب هب اورلاو ىلعهللاردق نا هللا وذ هيف ىفو رذف هدب دش

 ىاذكوهو تيدا ىفىأهيفةخسىفولئاقلا نعىأ(هنعةياور فو كلانه لاكش ناك لكلذل ىورملا ناك ولهناف ىقيْض ىنعم
 بيغأ ىلعلليقو ىناكمهيلع قم وهتوذأ ىأ:ددشملا اللا عفر و رسسكم وداضلاو زمهلا حب (هللا لضأ لعل ) متاح لأ نباري سقت

 نوكمف لعةلالاصنا او ض ذاخلا عن باب ن مهنا ىلع هنم بيغأو ىخأ ىأ هنعلضأ ىنعملاو انبغو انيفخ ىأ ض رالا فاذا ضاذثأ
 هنادرس هملءلاكيالهاج



 هلهتلارع_*ذ ىزوملاو ةردقماةروصلا قهردقلا قثبارعشم همزلك نوكعمىأ (هلهطلارفغن) مال_ااوةالصلاهيلع ثلا ىأ (لاقمث)

 نك هللاباذغنءب,غءأةيناثلاةياو رلا ىنعموهيلعر دقن نا نا نظفىلاعت هلوق فاك قم ى»عءاجردق نأ ىلعهلهدع هرذ عل

 هللا لور لاقلاه حيحصلا قامىلع ثيدحم ا ماسءوتالاحا لع أهللاو تالا ا رئاسو ىنوقرحأ هلوق نءتالب والا هذهدعب ىنذمال

 هللاوذرحبلا ىف هفصنوربلا ف هقصن اورذا مثهوقرحفتاماذا هينب ىدوأ توما هرمضحا ملف هسقن ىلع لجر فرسأ سو هيلع هللا ىلص
 ريلارمأو هيفام عمجفر حبلا هللارمافمهرمأ اماول_هذتاما ملف نيملاعلا نما د[ هرذعيال ه5 اباذعهنب ذعيل هيلع هللار دق نك“

 ملافمثه-فامنعم>ف

 كش نم لات تلعف
 هلرقغف ءأ تنأوب 11

 ءاملعلاءالوند أ (اولاقأل
 سانلارثك [ث>وولو)

 ١ وشن: ىأ (تافصا اند

 اوفشوكو )اف رعمنع
 ممم بلط ىأ (اهنع

 اهنايب نع ىدكلا

 اهملعت نما و دد وأل

 للعلا نم (لقالاالا

 ىأ( رخ' الاب اج ادق (

 نء)نيلوالاءاءلعل نم

 (هوج ىولشب دح اذه

 ) ردق ناامنم) ةسجلا
 ادددم ) ردو دع مودع

 (الو) ىذقومك>ىأ
 نوكي) الف هةخس ىقو
 ىل_عدرد_ةلاىق هككش

 سقنىف لب هئايحا
 معي ىذلا ثعللا

 لهعنود ) 2 رمشالا

 نايل هلعلو) عسبطو
 رش ه مهد_دعد رو

 كدا نويت هيلع عا َ

 هيثو( رفك ذئني> هيف
 ال همعد ىفاك اشناكول هنا

 لاك ىلع ديامب ىصوأ
 ( عوشمب درباماماف) هفوخ
ب رقك الفة-و:ةملاواولادي دشن (لوقعلا تازو < نموهذ) ثعبلاك

 اذهوهن ءلامدعل هيف شلا

 0 ااااكسبسم

 توملا هرضح> الح رنالو#» سوهيلع هللا ىلصهلنالوسر تءمسل اق نامءلانةقيذح نع ثددلاو

 ى تلكأ اذا ىت>اران هيءاودةواواريثك ابطحىل اوعجافتمانأ اذا هلهأ ىصوأ ايا نم سء:املف
 هعمجخاولع_ةثملا ىفاهور ذفاحاراموناورظنا متاهوذحطاف اهو ذخق تش ماو ىمظءىلاتصاخو
 رخآٍ قرط نمىورو ( هل لجو زعهللا رفغن لاو مث) كتدش نمل[ ةةكلذ تاعفول هإلاقو ل+وزعهنلا

 لدياذهو ليق ْئئهيلعوالهتلفالاو فو اةدشو عزملا ليدس لع هلاواسمنا اذهو فال خا ابي
 ا-عرابخأ اذه ىلمةحملا ليةءنبالاقديد-<ىاحرشلاىفو ىنالامهيفواملسم ناك لئاقلا نا ىلع
 امنا هناف قرفتام دعب هنا هعمجذ ثددلا ىف هلوةسءءانءالهنالهحورسط ا هنأالةما.ةلا وب هل عقم
 نموثمهنا عمهلاراعشراصوهعبط ىذتقءهيداعلار ومالا هعمبط ىلعبلغروك ذا لج رلاودسلا قوه
 ةمايقلامويهل عةيساعرابخاهنا نمل ءقءنباهرك ذامو هنعهللازحعب هنا نظذْئث لك ىلعرداق هللا ناب

 بذهملالاج رلا ىأو حق: ىلا جادح مالك هنافهرظنافارندلا ىقهنع عنامربغنمرهاظاا نعلودع
 || (سانلارثكأ) شتفىأ ةئلثمو ل مهم ءاوةدحو ؛ثحابلوه< (ثحووأو) نيدلا مآ ىأ (اولاق)
 (اهتعاوفشوكو) هللاتاغص ىأ(ت اقصلا) مهتفرعم(نع)ىأنودقتعي و نود ءءاع نيململا

 ا1)ةلفقم قي دانصبومل_هلانافرو ملا *ئتلاكءراهظا لي قهنافدراهظان مهبولة قام ف ثك سلط ىأ

 نيدلقملاةإ-ه41نم مهري غو صاولا مهو لقالا ةخسن ىفو (ليلقلاالااهملعي نم)ولباوج(دجو
 الهاج ولو هللا تاغ صن هةفص ىف: نمريفك-:ىلابهاذلا(رخ ”ألا) ىب رفلا (باجأدقوإلا.ةعنولذاغ
 ىقفيقختلاب( ردقنااتمدوجوب )هرخ آ ىلعهللاهر دقن ءل لئلا ثيد_-ىأ(ثيدحلا اذ_هنع)
 هن زاجيل(هثايحا ىلع: ردقلا ف هك-ثنوكم الو)ةردقلا نمالهّنلا ربدقت نمدي د شملان( ردق ىنعع)ةياور

 ىذلا) مهرش>و قوملاءايحا ىأ( ثعبلا سفن قلي هللا ردققكشال ريدقتلا اذه ىلع ىأ هل عىلع

 نمزىفدرب ثغبلا ىأ (هلعلو) هس رل هربا همح و( عرشدالا) لعتالىتااةرخ ”الارومأ ن مهرهغكا (ملعيال

 هللا نم ىوبةفغلا لام مالا لاوحأ ن عمن ريخأ مو هيلع هللا ىلصهللالوسر نالكلذإ ل ئاقلا لجرلا
 ىأ (هيفكثل|نوكمف)ا ,عطقاينيقي املعى ذة: ىأ هيلع)ه عطقي 2 رشه مه لذعد ر وني 0

 عرش هدر ماماماف) هيف كاشلار فك ىذدقي ىأ(ارفك )هنمهلع ملا دورو لبق ىأ (ذءايح) ثعبلا ىف

 عامسريغنمالقعزئاجوهامىأةددثملاواولاو ملا حتذو مهامضب(تازوحمنم)ثعبلاىأ(وهذ

 ءانباذهو ةكردملاةوةلاوهو ل قعع-+(لوقعلا)ز و<ئاموهلب هعابتا ب<ةعبرش ىداسص نم

 نودتغا هيلعام ىل_عءانيىدنلاو وعدم_هغلبت)ل موق نموهوأ: رغسفلا لهأ نمهنا انام ىلع

 لصف مهيفمزاكلاوالو در ثعبن ىت>نيبذ_همانك امو لج و ز-ءهلوةلنيغلكمري_غم-منانم
 ىلاعت هلو_ةك (قيذ ى-عع) اق مْعع (ردقنوكي وأ) نيلصالاو ريسافتلان ممل-<ىف

 هقارحا.هءذبةيسصوت نم (ه-فنب) ل_>رلا اذ_ه (هل-هقامنوكو) ههزره_لعردقنمو

 مه رمأو

 هعم نمو مدتالئلاعتلاقىتح باقعلاديعوو بوثلادءوو رش ”الامورلا نوال بوجو ىلف لسرلاوهايدنالا قايطالادعب ىذعال
 نودلاخاهيفمهرانلا ب احصأ َكءاوأ انت اياباونذك واورقك نيذلاون وز مهالر مويلعف وخالق ىاده عب نذىده ىممكشناباماق

 يتعمنعياذعل ا عفدب مهوتلا وأهعوقوىف كلا هل عقوثهننؤملا ليصافتهءاباموايفرعاديلقتوايل اجاانامانمآهنا لاقيدق م:

  .هقارحاب هينب ةيصونم(هفنب هلعفام نوكي و قوض ىنعع ردق ن وكي وأ ءروصت رب قت



 انامل يقو) ىقثعلا باع ن مايئدلاباَذ_عب صاخب هنا ناوأ (اهتايصعلإ) مل ء(امضغو) باص نت ةوهئاهاىأ (ابيلععارزا)
 رتل همارم ىدوتا ىأ (ىاخفلل ُْط ,اضالو4 ءالاكا لةاعربغوشو ) ىلع هللاردق نمل هلودوهو (هلاهأ

 هالا/ تيهذاةخس:ىفو(تاهذأ ىتلا ةيشخلاو) عزفلاةدشنم هيلعبلغ

 ىلع(ابست غو)ا ه4 ةناهاوارب_ةتواص ةنتىأ(اهيلعءارزا)ادامر راصاذا ءاوحلا ىف. رذتبمهرعأو
 هثازحأ ن هقرغتامةداعا ىلعهللاةردةىفاك_ ال ىداءملاو ى_سقلاةرثكب (اهنايصعل )هلل ةيصاعل اه سفن

 لقاعرب_غوهو) هي دبهنىدوأامم( هلاقاملاواسما) هنااضي أب اولا ىف( ل .ةو)كلذلرفكب مالف

 هعف نا ده الد نول ءامفرءبالىأ(هظفال طراضالو) ماكمريغ وهق هل قع ىلع ةخادقو ىأ(همالكا

 ةلاحلا هذ_هىلعتو-ملان مشع را نمهيلع) ب تاةىأ(ىلوةساا) ىهاسلاو متانلامالاكك

 فلك مري_ءمنال (هذخات لذ) هل ةعىأ( همأع تادذأ ىتا )هما ةعو هللا نمفولاةدشىأ(ةب ثحلاو)

 ىذلان املا لوطو ىحولا عاطقن اىأ( 00 نف)لوقلااذ- ههنعرداصلا (اذ_هناك ىلقو)
 د رعمىأ(ديحو ءلاد رم) راذلا نم همح اصح هروح ”الاىف(عفني شي .>و) عئارمشل اهمةتسردنا

 قم ءذلاباو4 انا ىذدَعي رك هومهل وح نوروذع ءم_جناف عئارشلارومأ نماهريغنودهللات اذ

 نيقاكما وناك ةرتقلا ل-هأ نأ ى ذ2ةياذهورب د" :زكني-لكشدف ةرخقلا ىل_هأ ن نماو_سا مجاري دقت

 صعد و ةلزَم_هللافالخ مسرظنلا ب اويل دهاَف ىفىزارلا مامالا لاي وصأ هل أ مىهوديحوتلاب
 باو هاي وجولاةدئاق نالوهن ” الا نيب دعما ك اموىلاعت هلوقأ: :1ةبةنكاوةيعفاشلاو هءاهققلا

 بود ولا ةعلا ةهج نمر أعل اوباوُلاب عطةلا نكمالف هلاعقأ نمىثىل أهنهع معمق مو باقعلاو

 فرعأ ىت_>رظن[اللوةينابطا> هال ةرظنلابالا هتدص هبال ىذلا ب وجولا تش. لول هناباو>ّدحا

 ناكناورظنلا وج ونالاضإ ,أمزالا ذه باول ءايدنالا ماحفا ىذتقي ىت-كلذواةدص عملا نوك
 معلا ىلع فقول ,ةلزمعملا دن ءرظ ةذلاب وحول وبرلعلا ناس لثعأا رو رض مول عمري غهنكلا معك 8

 هك هلكو بجاوبالا بجاولا مم :الامو هاو_تافقت رطالابيلا قد رطر-ظخ ااوهللاةفرعمب وج ود

 ا 1مل مالا ءلاناك-ةىرظن ئرظنا| لع فوتولاو هب رظ:تامدقملا

 و ل ودلامزلالاو ب وجولاب للا ىلع فقوةءالباوملا تر ظنلا ب وج وفرعأ رن النو
 ضعب ف ةوتنا لعيلءاندر وأ او هحورش فل هغمهيلعمالكلاو ىبت :اة1 اى صاح وهون اكمالا

 (اذهلب)ة- ص رك وجالا هذ هتسل ( لد .ةو) هلدج وال ىلاعت هبا هجر ف خصما مالاك ىقانهحارش كا

 هنادارملا ل ا 1!(برعلامالاك زاجمن «)ىلءهللار دق نا هلوقىأ

 هلوق ةرهاظ ه نان 0 اعلا لهأ دنعد* ةيقدهدارأز و2 واس يةنوعسوم ىتلامااك- لا ىفمهقرط نم

 (ىوه و).دنعىةدعرخ .امأيأ (قيتيملاءانعو#» او>5ن مرهظرا عةرابعوه (كدااهبروصىذلا)

 فاس 4 ددملا نم هع ونوهو ف راعلا ل-هأ 2] ىناعملا لهأدنء(ىمس) مالاكلا ن معونلاذهىأ

 هلوقك ةتك-:!لوهخملا قاسم مول. ماهيف

 فئدرط نباىلءعزجت !كن' اك « اهر وملامر واكار ح كان

 ناىءاءالو ل> وزنا لاكف قو هنالءريسغ قاسم ولعل قاس ءأمسو اذهب هتيم مهضغنهركو

 مالك قوهاسكأ هيهميمس وهيثمه5 :راعمم ىلع رحملاعت هللا هج رم: _صملاو لهاحتاا هةد قلاش

 ىف عقواذاف (م 4 هالك ىقةلثمأ هلو) ةلكز كارو سدق ناهس كو هلوتب هع راثاهلاوسانلا

 ظااوه سدا طظنءذللدعق + اه> مث ناوافرمص اهم كيلع

 ىأ(يعز

 تاغكثوهبلتتافغاىأ (هبا)

 6 داو ملف ) هلقع

 ىقهئطخ نمددعقف

 لاق نم لو_ةكهراطخ

 حرغلا نم هياَعيف هن رأ
 كيراناو ىد_بع تنا
 لئاقلا(اذهناكليقو)
 1 رتسسفلا نمزىف)

 مك ةلاسرلاعا اطقنا

 مي ىسع

 لو مالسلاو هالصلا

 لتتم هش

 النو نو نا

 حفني ثيحو) نوع رأ
 قاك (د-.- وحلا درع

 يب | را ٠ نم ز

 امهياعانيدنو لم ءامسأ

 الالات الملا
 اثنا نم نواكي نادعنس

 "و نار حلا

 قم |لوسرةوءدهغلمت

 راهم هللا ف رو

 (اذهلب 1 .ةو) هقلخ
 مالكز اكن ه)لوقلا

 لديخ فأنه م(برعلا

 هبروصىذلا) ىوقدتلا

 (قيقحتلاهانعمو كلا

 ك_كاحزم هللاقيو
 هلوةهتمدعو نيا

 ىدلق نئمطيل نكاو

 هلو. ضرافلا نبا

 مه-طعدلوقك برعلاىأ م 4 ا لا هغمصا (ىمسي وهو)



 نيب هم .كاةد_ثىلعثلالدالا ذهن ا فورءملاوردقلا نيس ىف ةغااسم ل ردم .ااريغهجولا نان مهما عمردب مأاذدهكهحو ا ماوقكو

 بطال لج أرد رع 8: ماه قدس | وهل ىع مومأب 08 مهم 50 امو ىنإك الها ن ؟:هبشثلا نممملعي اع دلاوثسالخ نان يبسان ا

 ةغلابملاهح وىلعةمصعلاو ةروصلا ىفكلااك ىأ < رككلمالا اذهناارمشبا ذهامةوسنلالوق هيلع ل محيدق عنب رتورا رةاىلذ

 قلهانعمناىلعنوةقغاو ( ىدخ 0 15 لس ؛ هلعل )اني !الوق هلالوقكى عطهنانوعرت ىلا[. .هذا مهقافو ىلعلزنملا ىأ(ىلاعت هلوقك مْ

 ناءاجر ىلعانوكو أرك ذم

 (ي ل اه
 اذ_هزاىلء نوةقحملاو

 عهنانعلا ءاخزا نم

 نايبلا ناديمىف مصخملا
 ىن-> ركفتي و لماتيل
 ماع ناهربلا هلرهظ»

 هللا ىل كناكذالاو نايعلا

 نةيثيمل-وهيلع ىلاعت
 نوبطاغاوةنادهىلعهنأ

 لوةوريظنو ةلالصيلو

 تس نب ناد

 نايميس ىلال ىراصنالا
 همال_سالمق ب رحنا

 وةكي هلت سلو هوجبت]
 ءادفاك ريد اك رشك

 لي رسب هنا ةرجدشال هنا
 هللالو-سر امدريخ
 ملوهيلعمل تمس ىلد

 هدروأأ؟هليممىفو اذه
 هتموستا عم باتكلا نم

 فراعلا لها. هل

 باد" الا فنوامتع 5

 لاقوة الاب رع

 ىاك لل حاتفلا فاك

 مولل_هملا قاسم ىهسلا 7

 ناكل ةمكنا ه ريغقاسم

 ىلعل مكاياوأاناو)هللالقضرالاوءامسلا نم كة زرب نمل (هلوقو) رك هز 4

 ا ا ااا تبت يبي سس ب بباب

 (نيبملال_ضىفوأ ىدهىلعلمك اياوأاناو هلوقو ىد وأ رك ذي هلعل) لج ورع (هلوقك )هللا مالك
 ا فرعين اباو_صلاف نيتي آ الا ىلعهةدص مدعلروصق هي ةهماعباعفراعلاس ! نا هنايدقب ردو

 نز-لاةد_ثراهظات دبلة“ كنان ىلا عملا هوال_> فاذ نماهكردب همك 7 مي ىق هلووأ دمدِو

 هللا نع ءىح رغلل لعلنا اناقناذن" الاىقو داس لا ى->ئش لك هفمع زحينأى ا «ىذلاباصملاب

 ةماسقلادارأ هناك 1 يقال كدا ن وعر 0 عمنوراهو ىمومن م ىح رئالالو ىلا هنالال

 هلوقو'ئُدتان هيلع ىذمنعمف ةهمقن مام سدل ع نب رخ "الا ني هجولا ىلعو هتر ذة ممدعب ةمالملارحح

 000 عمىدتوملا ىف رقلا هيقموبأملا مك اياوأانا

 كلرتث نمامهيةمهلامو ضرالا قالو تاومسلاىفةرذلاقثم نوكل عال هللا ن نودنم معز نيذلااوءدا لق

 ةميلتعلا تمول ءذه دااخناه:م لعب ضرالاوتاووسلان مظةزرد نملةلاقمثريهظ نهم ههلامو

 ظ ةحمل |ةمادالو هاما هماهماق ىدته ماو هددمعن نمذاأو ةينادحولاو هدا علاق اوهاموي5 نك فزارلا

 هنعىلاعت لبا ىذ رناس>لوقك وهو مويلع

 ءادقلا كرمك اك رسشف 5 وةك ا 0 هوحمأ

 قدوز كيت اذلا هتاهصد هللا ف_ص وىأ(ف صولا شدت أنماماف) مهوت (ميدالابنوا#تهمالك ىف سلف

 ءامدقلاد لود مزاد الل هتاذ نمع هتاهص ناب نيلثا غل ةغسالغلا سعب و ةلزمعملامهو هنا ذب هع ا (ةقصلا

 تاذالءامدةتاوذددعت مز: ىا هنالالذ قر وذ الاولاةواهود ثأة:سلا لهأو هناذبثداحلا مايقوأ
 فدطولان يب قرقلاوك ناقة نمرهمأو مالكلا ملء ف هنمغورةمهياعمالاكل لاو مدقتإك تاقصو
 راسكتنالاوريسكتلاك فو _صوللاب تاق ىعمةفصلاو فداولانم اقىردصم ىعم صولا ناةقصلاو

 ل_جوزعهللانا(لوقألاةنلرخ" الالا هعدسا اممم لك لتبرد ساووةلمالا قاد

 الهتاذنيءهملعف رشا معك هناذىلءدثا ز( هلعالز 1ك او)تايث رح او تاياكلان علك (اع)

 (اذكهو) هتاذنعجراخ (هلمالك النك-او) ىى-ية>مالكب وأ سفن مالاكب م ةمو) مد:
 ةدئازوردق ال. رداقو هدارا اليد» و (تافلفلا) :اسف) لوقلا اذه ىلعهةفاو نهوىل زمءملا لوب

 اورعك:ملاذلو اهب صولا نودتاغصلا موشن ىف (ةلزتعملاتهذمىلع) هناذ نمعهدنعو عقهناذ ىلع

 ىأ( ل"الاب)ةنسلا ل هأ نم(لاق نمث)مههااك رهاظاانرظناذا|ًذهو هل افا نودشمم ال

 (هلوقسيلا يدور ال) هولاهىذلا مهمالكو مهبهذم مزالد ارملاو ةلزتعما مالك هيلا عمج رب رولوراعي

 مزليهنا نم (هيهذمنيلا هقوسو) ماكر يغب ماك-ثمو هردق ريغت رداقو مل-ع رعغب ملاعهنا

 ع هازتعملاك( ةفصلا قنو ف صولات دث أن هاماق) ب اوصاايوصيلاب رقأ

 هلدام>الو حو هلةداراالود» هرعو هلوردقالو رداقك(ت اه_صلا رئاسىفاذكهو هلمالك النك اوماكتمو هل إ عال نكاوملاعلوقألاقف)

 و-هامار كل |نايدودرم وهو رقك هناقءامدعلادل_هذ 7 رح (ةلزتعملا ب هذمىلع) هلرصتالو ريدت وهلعمسالو عسيمسو

 هور هكا ,ريغالو تاذلا نيعال تاغصلا نا ةءاسملا و ةندلا لهأ هذم نأ ىلعةددعتمتافص ةهدحا وتاذالءامدق تاوذددع'

 ق :لعلا قثنمع زان هنا ن ه(هبهذمهيلا قوس و) هليلعالوملاعاميفانلوةىأ( هلوقهيلا هيدوثبام) عج راابمهذخاب ىأ 01 اماه

 هنا ىلا سإك ىناه رب هج ويىلعملاعب فصرلا



 فيحمةةردصألاةغيصب اذكوءاقلا فيدو ىفاكلا حدب خسنلا ضءدىف طمطامامأو ةخن ىفاكهرفك ىأءاقلاديذشب (رهك)
 فصو ىتنالعلا ىتناذاهنال) لعأ هللاو مهوب (ك لاقفهلوةالاماباوج نة باوصلاو فد رحم فن وف لدب نم خلا صعد قام اماو

 هلنمالاملاعلا نمالثم لق ءبالذا( لع هان ءالاملاعب فص ودالذا) هنم ىمشملاءاهتناب ىف ثللاب صولا هاهغتنا ةرورمن هفوصوم نع (ملاع
 هرو (مياثداحمولعلانوكواميدق ملعلانوك نيبىفانتالوهملع هر تاتي مولعم هلو لعلا
 ا يضلل ل ا لاا يي ير اتت ات تاتا تت تاتي اتت تت تتيح

 همزلبا1لاقملاذمبلئاةلارقك ىأ(هرقك ).د_:عىجطقىناهرب ىد رطب صولا ىننةقصلا ىف نم
 | ةقفصىأ(لعلا ىنتنااذاهنال) هققلا لوصأ تك ىففالخ هيفو بهذم_هذملامزالن ا ىلع ىىماذهو

 'مهويلعلاة_صهيماقنمملاع ىنعم زال(لاعف_صو) رهاظلا سحب (ىنتنا)تاذلا ىلع :دئازلا للعلا
 ف_صولا فن موزلل للا ىههناذريغةفصىأ(ملعهل) تدث (نءالاملاع) ظفل(ففصودالذا) اهتومني
 ةف_دلل ئئذانلا ةلزمعملا ىأ مهن 'اكف) هل هتومثرع-_عةَقيةح هل ىنءمالذاهنم قد كلانا |[ قوم لاا
 هلهموزاللص وأىأ(ىدأام) مخ :رفكلادنع ىأ(هدنعا وحرص )هو ولاعب فصولا ىتنل ةمْزلحملا
 لهأق ردرئاس) رفكيش بهذمهدتعسهأملام را نا رفكمملا(اذ_هدنعاذكهو مفوقهبلا) ىدأام

 هاتمب ىذلا ىءملان(هن رذهعلا و)ء رةداك هدامعت اة صدهم_ثنتاقصدهلل نيشنشملا(ةرم كلان ملي والا
 لتام) مهتذخاؤمىأ(مهدخأ)د_ةتع1 ىأ( ري نمو) ةعدتبملاةاضلا فرغلا نم(مهريغو)
 اوفقوذمومهذم ملام ىلءاوعلطا ىأ (اذ ه ىلع او ةقواذا) لاقملااذه باحصا ىأ(مهاللاق) و رهالا بحب ماناسمالا ىدملو مدل مهرغكي مكيلو (مهرافك اريرل) ةزعلا برب ىدايالا هيلا اوبهذام ىوحفهيلعلادلا( م مهذم بج ومموءزلاالو )لا مهذخاوثب لنمو ةخدن ىف م-بهذم مزالو ( موق

 اوقوواذا ةخن قوه.مهرقك امىلعمهرفك نءمهعلطا ىأد د «لوهجللىنبموأ ىف ذم مولعلل بم
 ةارتعملارشاعم( ند 5 فالعلا ليذهلا فأد:عتاقصا ارئاساذكهو هناذ نيعوه مل_.ملاع وهل. علا نءهتلزطهملابل لا نمدومهفام هيدد ري((لاعب سدل) هناهللا لوةنال) نق هلزيب:(اولاق)ن ب واوب

 ىعملاةغصءافتنالاو ءالقعللءدنسأ ذلوأر متن ىنعم نمض ىندلا نم لاهتفا ( تن ةنسلا لهأ ( متنأو)
 ىللجنا(رفك هنا ّم:أو نحن دةتعنو)ةفسالفلاو ةلزمعملارشاعم (انل هومممْرلأ ىذلا ل ” املابلوقلا نم)
 ىذلا (انلوةنا) اذهنملسأ الوق(لوق: لب) لجو زعهنعملعلا ن نمهاوحف نم مه ةبامو هرهاظ ىلع
 ديد_ثثب(ءانلصأ امىلع) هيلا ىدوبا:هالك نامتاقامىلا ىأ(هدلا ل ووثرال) هذهانتلاقمن ربت
 هلال هنا لوقلا قروذ اذا هيفروذ ال هناف ىلا ايلعانينب ةدعاتوال_ص أ ءانذختا ىأ ل مهملاداصلا
 نبذلا ةمسح امهاندنعةرم_كملاو تاقصلا رثاسا ذكهو هناذزيعو هلع ملء لوقن لبهيلوةنالنخنو

 لءضوة:واهرهاظب نموثن نولوقي ةن_لا لهأ نءمهربغو ةهباشثملا صو_هنلارهاوظ؛ نوذخاب
 هللا قع ىرعش علا لاقاك ةهمشمةن#بلا ىل_هالن ولو ةيتةلزتعملاو اهتفرغع فاك لذا ىلاعت هللا ىلا اهنظاي
 ةقكوم اريك ىرمعلمهف « ةنسمهاوهاو هسةعاجو هنع ىلاعت

 ةقكليلابا اورخست 5 ىرولا عش # اوذودو هقلكدوم_ثدق

 مهاب وات نمدول_ص[كرظنلاو مهمالك ل ” ا رظنلا نم( نيذخاملا نس ذه ىلع ذ) مدقتايك ناتقرفامهو
 ه-هذعو موهذمم زالب(لب واتلا ل-هأ اراعك اق)ةن_لا ل-هأوتةللاءاملع نم(سانلا فام+ا)

 همدعو مهريفكت ففالخلا اشنمنمر وك ذملا تمهفىأ (هتمهئاذاو) مهداره ردظنلاب

 (مهن اع )هيقئاللا هل ىفررق
 اوحرص) "ها عملا ىأ

 لئاقلادتع ىأ (هدنع

 هك اىدأاع) ل"املاب

 قن موز نم ( هلو:
 ىقنل تكملي صولا
 (ادكهو) هنم قم كمل

 لئاقلا(اذهدنع) كحلا
 لهأ قرذرئاسإ)ل "لا
 ةمبسشملانم ليواتلا
 نمومهريغو هبرذقلاو
 (مهوقل ”اممهذخأر يل

 رخآ هيلالوؤباعىأ
 م-مزلالو) مسفوقم
 حاقب (مههذمسج م

 مهفأم ىذتةمىأ محلا
 م)م_همالك ىوح# نم

 ىأ ( م-هراقكا رب
 منهىأ(لاق) مهريفكت

 اذا م_منال) ىيسامر»
 لوهخلا ةْةْيصن (اوققو

 ىأ اًقمَدءوُأ اد رة 56

 ئذلا (اذهىلع) اوعلطا
 مفوقل ” امنا نم انركذ

 ق هل إ-ءال نكل و ملاع

 )ل وقنالا ولات )ىلاعت هماع

 (ملاعب سل) انلصأ ىلع

 نعيىلاعت هلالطعماملس

 وبأ ل افإك و_هلب للعلا
 خس فال_لا ليذهلا

 0_0 000 2 2 2222 2222222 2 ا م

 ىلعتادئا زئايح ىحو مالكي ماكتمول«دملاعالهتاذ ىهةدارابدي رم هتاذ ىهدايح ىصهناذوه ملعدملاعلزتعملا ( م افش دب )
 (هنا)ةنسلا لهأ(متنأو) ةلزتعملا شعم( نعد ةعنوانلهومتمزلا ىذلال" املابلوقلا نم ىتنن ننو) هتاف صة قب ىفاذكهو هتاذ
 امىلع)الص أ ىلاعب و هناحبس هملعع هنا ىأ(هبلا لووال) هل ملعالن كلل وملاعالثم(انلوةنال وعن ىلا رفك) لوقلاه-ل!لآام ىأ

 نم ىأ (نيذخاملا نيه ىلع ذ) لاحلا ةقيقحت ملءأ ىلاعت هللاو ل "املا ىف ىلظمل فالخاوةدعاقوالص | انل عج ىاداصل ادد شنب مانلصأ
 يل. واقالا نمرعام نان ىلع لي والا ىأ (هةمهئاذاو لي والا لهأراقك |ىفسانلا فلثخا) مهذخأ ري لنهر ل ' ااامهذخأ ىأر



 كلرتباو_صلاو) رير قتلا ماقمىف م  عفالثخالريفكتلا (كلذ ىف سانلا ىفالثخال بد لا م)ثعابلا ىأ (بجوملا كل عضنأا)
 (مويلع مالسالا ماكحأ ءارحاو)نيبملا ( نارم سناب مهيلع) مزحلا كح ىأ( ملا نع ص ارعالاو)همالا ن مروه لا هيلعاك (مهراقك |
 اج رواداج وةقرسوأب ريش "ل دل يسلم كيسا ضال للورد مصقول اذ نانا اارثاسك

 مهفدو)اومأاذامهغلخو اوناماذا( مويلعةال-صلاوام طومهنممهتاحارسف(مهتابدومهتاحك انمومجتاث اروو) مهدومفارب زعت

 ديد_ثو)اسحو ارض( بدالا ع مدح وب)مهلارب زعت (م-بميلعظاغب مهنكل) نءدلاو امثدلاق (ممالماءمرت داسو نيملس !ارباقمق

 ءاداص نه(لوالاردصلا هريس تناك 7تالاحما( (هذهو]) م تريعبم هريرح ثا د(ممتعدبن ءاوءج رب ى -رجفاو)در 0 نئ/ارنزلا

 0ع ل هأ قف ىأ( مير ةمالا

 ىقم_هدعب و ةيادصلا

 هذ-ملاق ند نيعباتلا

 وهو (ردقلا نملاوقالا
 اان عك تارت أر

 ىقاكلاقنمو ىنههلا

 لصاوو هن سم ميت
 ديمعنيورعو ءاطعنبأ

 نء( جداول ىأدو)

 ىل_عيىل-ع مهجور
 مهئارتفاو هلم_هريقكتو

 هيقهللال زن مهول هيأع

 كل .حعإ نم ساخاانمو

 ايئدلا ةايحملاىف هلو-5
 ىقامىل_ءهللاده-تن و

 قوماصخ لا دلأ و هوهبلق

 سانلان هو.مجل نبا
 ءاغتيأ هسقن ىرمشا ند

 هيقلاو ىت> هللاتاضرع
 ناطخ نير-ع مهلك
 اله زكنأ

 اهبدارأام تنمي رضام
 شرعلا ىذنم غاملالا
 اناوّصر

 انازمءمللادنعهرربلا ىفوأ »2 ه.سجافامويهركذاليفا

 هلوةبةنسلا لهأ ضءب هضراعو

 كَم زىلع)اشف و ادتا ؛اوأثدن او رهط ىأن ولان( اش ع :ناكدعف)هعدبلا

 يي يري أتت: يااا ا يب ب ب يب ص ير اااااااااسوي

 ريفكلا (كالذىفساخلا داك ه>ال) ىذتقملاو عل عافم أ (بج ولاكلل) روهطظو (عضتا)

 مهرفكب مح هلأ (مهراقك اًكرث) مااكلالهأو ءاهقفلان مم ةةحادنع (باودلاو ( هملذعو

 بتي (نارس كانم-بيلع) مزحلاو عطقلا ىف ةيقوفتانثموةلوهمءاكت (مم 4انعضا رعالاو)

 مانا قتمالا 'دلاىف(مهءاعمال_بالاخءارح او م-ظعلا نارمس اوه هناف م هرقك بنس أو ريسخ

 مماثاروو) يمل #لارل نك مومو مف صاصقلاىأ (مهصاصقىف) انيلعامم,ياعو انااممفنوولسم

 لك أوة- ءبابلانم(م#الماعمرث اسمو 1 اارباةمىفم مقدوم ماءةال_صااو .تابدومتاحك اهو

 ِِن رثعلاو ديقلا نم( بدال عم تك زهومهرح زب( مهلع افا ١ مهخكلا) مولع مالسالاو

 قشباههوحنو مراعي رتل ةلرتعأ رجهاو) مهرهقومهربنب( حزلاديدشو) رس حلاو
 | اور ددمقلا ا (مهعدب نم )نيدعاتم اوكري وأ( وعد ربى>)ةناهالا عا و نمم- ماع

 نءم يف نافمد_ةناسمملعبإكهقالطا ىلع سدلا لهو هيلعم هام هاا رظنةوقواقعضص كلذ تواعْشو

 اهياعناك ىلا رطلاىأ(: ريس تناك ةر وك ذملار دال (ملهو زا .5ملاك- !| سلوم رفكاو 0ك

 نمراعت_ىموهوم#ممب رقنمونيعباتلاو ةباحدلا نءهلوالا مصعلا ل هأ مهبدارملا (لوالاردصلا)

 لد-> وىأ(اشن ناكدقف) ا ذاع موياعركم 2اوم.تاماعم قىأ(م-ميف )هلوأو هالع أ ىنءع ئئلاردص

 نم)ةروكذملا(لاوقالاهذلاق نم ) ىف ىععىلء(نيعباتلا قمهدعب وةياحدلا نامز ىلع) رهظو

 (جراو#اىأرو) مهبارضاو ىوحلاد عمو ديمعنب و رعوءاطعْني لها اوك لازءالا ىأ( ردقلا
 م-فاوحاو ةلطاب تاد| عا م- مه :2 فرق مهو ىرحأ مم دب وه ندب ىرحو ىلع ىفءاوجرخنيلا

 مالك اب“ هك قةروك ذ-همههاذمو (لازمءالا) ب تاجا (و)ت وطملا قة _صقدم - ممهاذمو

 لوالا ردسصلا ىف (اريق مف) اولازأ فانلعلم ءاحو ةم-دعم ىازب (او_-ازأاخ)

 ممم م_هريغ هنري وأ م-هربغ ن نه هنوثرد ا اريم ممهدحال) | او-ءنم ىأ (او_عطقالو )

 0 از ل (م-هو رجه مهمكلا) ن نيه الا ثا 00

 ى ارب للاب ِ نعماز 7 .و-2 نمىأر ىلعاذ_ه(ل لاو مهرايد نهم-هجا رخاب مارب

 ردقىلع) هلوق تساشإال هنأف لق ١ رخآ سدس م_مخهلتفلا قحيسانم لاما

 (مهاوحأ

 انامضغقملاهلا هياعاهب ع ادبألزيمل قثنعدن رمضاب
 انا ارمسخ هللادنع هيرعاا ىقوأ 4 هلعاح هللا نأ ع "الها

 مف) مه هرج هأملوالا ردصلالا ااز[ام: ةىأةلمهملاءاحلا اوىا زلاب(او | زااخإتل زمعملان 4 ة صاخ ةفثاط هيدا رملا لعل(ل رخعالاو)

 مهنكل)» ري غوأاعدتبمهت زومنمىأ(ا© ١ ريمم-ممدحالاوعطقالو )ار وما ة> ساق ةونيملسملا رياعم نعا زيوتماد رع 6 هادعشم (اربق

 مهداسق عقدل حلا وأمهدالب نمجا رخالاىأ(ى-:لاوب 000 ويدأو) ماعطلا وماقملاومالسلا ومالكملا ف(مه و رده

 ردقىلع)م هدانعو مهو عناب رال(لةةااوز



 ىلا نء(لالضإ هللا ةءاط نعمهجورخ (قاسف) بنور فكيالامم ىلا فلاكفام مهداغتعاب( مهنال) مهلاوذأ ف الثخاو(مهاوحأ
 لي لن#م)نيدلاءاملع نم(ةنسلالهأو) نيد متخلا نم(نيقق لادن عر ابك باحصأ) ةاغب ودا-ةلهأىأ(ةاصع) مهوبق مدعل
 (كلذريغىأر ناافالخ)نيمدقتملاءاملعلا نمىأ(مهنم):دسافلا تالي والا باحص أو ةد تاكل ا ءار"الا باي رارفكب ىأ(مهرفكي
 (ديءولاودعولا لثاماماو) ىفالقاءلا (ركب وبأ ىذاقلا لاق باو دلل ى نوما هللاو) مهلمق محو مهراقكا ىأر ناوأ مهرحه م دع نم
 هما عم ىداعلا تب طعتو عسيطملا ةباثا ىلاعتو هناحس هيلع سة هنا ةلزتعلالوقىق

 نو رقكيالن يذلا( نيقق لا دنع) هل بقال رس منار ف طع( رثابك باح [ةاصع) ديلا 0( ال) ةرثكلارغتتسفلا نممهرشل (فاسف معلب تاس( ممتل) ب سكاتت زل كل

 با أر فك, ممل ىأ (م.ممهرفكب كمل نإ ريسفت فطع(ةنسلا لهأو) ةلمقلا لهأ نءادحأ
 ىقل_دب هنال اق نملوقاذكو سضد ل حورلا قاهزاال بيدا: ل ةلايدار-لالاقن منا مل ءهانرك ذ امو مدقتاعم سيداني .فاكي ل« مهريفكت نم (كلذريغىأر ناافالخ )مول وال ةلطابلا هارتالا
 هللاه_جر مم ملا مالك قول ملا لها ريع نا نسحالاقهرقكب مح نممهونوةطءارقلا همالك
 نمزىف ىفانالازت_ءالاوةباد_صلا نمزةف ناكج راو اود رد-ةلاتهذمنافرثنو ماىلاعت
 هنأالاث الث فوذمل-طارحهن ءىهلا ثددكلا ىف درودق ورحفلاا مماعا نأ دداّدلا نمرك ذونيءباتلا
 نياداورام لم_ < 4يلعواعرششهب ردعت روذحلاوأ ىسغلاوأ ل-ظلاب رها>تملاو عدت ماري ىلع 0
 تر>هة-.ئاعاذكو تام ىتحرم أ نب را عرده ه:عهّنلا ىذر صاقو ىلأنيدعسْن ا نم حالصلا
 و<5 برضلااماو مهريغل عةواما ذك و فوع نب نجرلا دبع رجههنع هللا ىذر نا عنب نا هثعو هصْقح

 مالك ىلءانزلا ىف ىفاماادنعادح نو واندنع رب زعت ىنالاوهققلا ستك نم هرب زعتلا باب قل دفع
 ةيقوف ا: ةموءاقب لّدقلا خسنلا ضب ىفو ليقة ايس هوهضوا ضيأ هريغ هل بهذ هنا مدت نبا لاهو ريغ نود الامد:ءارب زعتنوك_ةل:ةلااماو فالخ هيث مامالا ىأ رلضوغموهوأل و ا نودنوكب لهو
 (ديءولاودءولا ل ثاءاماو) ىفالقاملا( ركب وأ ىئاقلالاق)اط# ادض(باوصال ىءاوملاهللاو) هل مام
 ىفهورر-ةامىلع عئاطلا ةبااو ىداعلا بيعت هللا ىلع بحت هنانمغوقل ةازم ملا دن عهقاخز وعالهناو
 هللاةي ورأ ةلزتعملاراكنا ىأ(ةيؤ رلاو) صد لهناذعورمقلا لان ديعولاو دعولا مسن هومهدعاوت
 سانلا ىلا ض وذهللا ناةضوملالوقالهلاعفا نا دمعلا نا هلزَمعْلال وق ىأ(قولخاو) ةرخآالا ََق
 ناةازتهملالوةىأ(لاعفالا قاخو)هدعبا-لاةفاوم سدلر فك هناف لقاك حلو هيلع هلا ىل_صدم
 ىم و( ضا ر-عالاءاقب و)هل- مقال ريسفتلاكوهقهعامب | وىلابحاهيلاس هذاك م4ةةولخم دامعلا لاعفا
 ضار-ءالازان مىرع_ثالاسهدمىلءاذ_هوناولالاك هفنب موقيالاموهو نيّة قب ضرع عج

 ىفةرباكم هنادصاةملاح رش فدعا لاقىت>ة:_سلا لهأ نمري_ثك هفالخىلا بهذاوهو بتال
 هن رس فواضيأن ينأمز ى-بئالما-جالانانمصوصقلا ىقربك الا خيشلا هلاقام+خمبرغأو سو سلا
 هقيلعتب هنايبتدرفأد ةونيققحلا نمربثك ىلع قخا وهودي دج ىقلخ نم سدا ىفمه ل.ىلاعت هلوق
 كلاهئث لك هاوق ى_ءموهو ف ثكءلانايراد_دعالاح نافهتاةصو هللاىو-ءامزالوةناناهقيقتو
 هناالارمغتو لد” ىقاهئانةروهظىلا اهقلضعا دابا نماهنالم ريسقت ىف ىواضيبلا هيلازاثأ[كةهحوالا
 بهذ: ىتلا ةءم_كلاىلا ىرتالا كردي رادةمهنم عم_ةجا اذاالا سلا هكرديالهءاغىفاصقن هصقنل

 ىل-ءناك هنالا سو _ترمأوهو ري_ةكردق هلام مراد ةمىنغي ىتحنآ لك ىفاه ت3: سحالاهؤازا

 نارفغب لوقيىلاعتو هناحبش هنا

 ءاشد نم بدعي وعاش

 فء-اخزو<م-هوتو
 عمم ركض <“ هنال ديولا
 هللا نالا ىلاعت هنا
 تاع دو داما يال

 كلاسردل لاء دده
 لوةلانةام_سم هل ةمسم

 ديعولا فاخقديدسلا

 ةندلا لهأض عن ىلعادر

 ةلزك_ملا قدفاو ثءح

 ةيؤر ىأ (ةيؤرلاو)
 قوىلاعتو هناحم_سمليا

 اهركنا ةرخ1الا رادلا
 ىأ (قولخغاو) ةلزتعملا
 ىععلوةءااك قالا

 نآرقلا قاخ ىأ ل علا
 قول نآرقلا ناءانعمو

 ىأ ىحندلا لاو مولاتأك
 ىلاعت هلهتيقول ةركناو
 هللا نااولاهذا ةضوةملاك
 هيلا ضوةواد#ىاخ

 قلااوهف ايئدلا قلخ

 نم مهاثموايفاعال

 هلرشلا ة-قولخمركدنأ
 ناطيكلاهتثأو ىلاعت

 كالو ىسهتن ا هريغوأ
 هنالممالءالىزعملا اذ هنا

 ىئمالكلاوةقدنز ءرفك
 الا 0 ا ا ا ل ل تي ا

 ضرع ع وهواهعاراب( ضارءالاءاةبو)دابعالاهوددث اثيحهعاي_ءأو ىلابحناك (لاءفالا قاخو)ةعدبلا لهأتاداقتءا

 ىذةنااماك اهاثمأدد- 2 نءةرامعاهؤاقي وتاوصالاوةنمزالاوتاكر اك دد>:!اوىذقتلا ىلعاهلك اهنالد-او نمز نمرشك أ

 ا" امواهلاةقيقح ىنتخت تح اهلابقأواهرابداىفاعب مساملاثمأددجني



 ليو حمال حاتفملا ةكرسدلوث ديلا ةكرحكا مقعةجيثنلابلعلادلوت ليلدلا ىفالثمرظنلاةكرسناوهودارتعملاهتلاقىذلا ( (دلوتلاو)
 حتفبهدلو ت1 ةلزتعملاا ميم تر كلا سيةعرا_كنالاو برضلاسيةعملالاك ةداعلا ىرجئدابعلا لاعفا سيقع د بون ىتااراث ”الانا
 1 ىلاعهللاد اعابةإ صاحاهنا ىلا لهأ ل اقوا ,يةىلا عت هلل عاصالب رعلادا اية صاحاجت انوعزب ولوهجاةغيص ىلع ماللا

 مايقي .لوةلاك قالا نماهنانوم_هودي ىتاا( ىف ءاقدل٠٠ نماهقمشو) مااك- !الوصأ ىف :ورعمةل*-لاوهنأستك اوذيعلا لمعي ال

 نهعصأورهظأ ىأ(حضوأ اهيفنيلواتملارافك |نم عنملاف)ءاك-حل او ةقسالفلا مالكن ءاهوذخأامكلذلاثمأو صرعلاب ضرعلا
 ىسيلذا)م هراقك ايلوقلا

 دن رلاو ديعولاودعولاذ ا
 نم ىلمناو مالكلاو
 ةقلعتملا مول_هلاةل-ج

 هنادارأ هلعلو هنأ صب

 هدو_ج وي ال_مهج سد
 هلك كا ل
 اماميظءالهج سلوأ
 هيد لهاسالو حماسإل

 عجأالو) هلوةهيلاريشب و
 نمراقك | ىلع زوهلملا

 ىستنا(اهمايشلهج
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 ثدهيع يوبافصو هنانبئأ(ىلا» ' هللأن ل ه>| مما لها هج[

 معلادلو“ 5 ءاك 00 اوةلزععملاهيلا بهذ ىذلا(دلوّلاو ( :افكدر ا ءال نا ىلا عز هزبا هجر ف خصملا

 نماههم_ثو)انههكرتىغيتباماطيأ اذهوديلاةكر - « حالا ةكر 57 2ع هلوصحو ل ادلا نم

 لوقلانم (حعضوأ |يةنملو اثااراعكاى عنملاف) مااك- !١ ىةلزع- ءملااهلخدا ىلا ةمقس اغلا( ىئاقدلا

 اهملا بهاذلا اركي ىد (هلنان ل ه>اج ؟ هدد ل اها ىف سملذا) ى» درعأ | مم ءاعستريدالا منالمهراقك ا أ

 ىقانمدقدتو) هد_ةئعرشكلارعسعت قمت ءاك ( اسما دش للهجن هراعك |ىلءنوملسملا ع-+أالو)

 ىغأام) عوذلا(اذ-هىف) )هر رقىذلاهانعمو(فال# ار وصو مالاكلا نمهلبة) رك ذىذلا(لصقلا
 4 2 ؛ وهرغ غق وهذ قم ةقااذ نعهتءاجو (ىلاعت هللا لود ) هيدهعلا برق وهروهظل( هيداعا نع

 ح ورشلا صءب قاكا:هاهداو كارب ك:لةءاحالو مااكلاقةروك ذمةلزتعملاتاداقدعا

 لة دئامهريغوا بدعبامو(ىلاعتهلاباسلالسملامكح)اةباسرك ذا ةراشا «(اذهل دف«
 هبي ذكست مزاتستامتالوأهللالالكح قءابالام ركذ ىف هلثماممالاما ايسر شكلا ظاقلأ نم4مدقأم ىمسو اذه
 رفاكلا(ىذلااماو) ه-يفلاكثاالفهيلعناك امو هااحرهاظرا,ةعاباما مبادل ةيمسأو بسوهو
 هدع هاور ند اهدخأ رد ل و امهتعىل أع هللا ىذر(رع ني هللا ,ءنءىورغ) ناماوةمذهل ىذلا

 هنزو>ةةديلابذخ "الا لوانتلا لصأو زوالا ءهللا ى- ىف ماك ىأ (ىلاعت هللا ةمرح نملوأنت مذ ىف )

 نه) رقك اعهيلعرقت ا كده دز تسول ءلرتوهمارتحا سةامةمرهغاو رك ذاع

 (هيف ةحاحو) نيدىلو م كد ل ىلاعتلاقأك انيذىح_ب هناف هل يدهنادقتعاو أ هداتعأ ام ىأ (هنيد

 هيلع)هتدب لخادن ءام معلا ىذر( رعنبا ب رخف)هعزب ةج>وهام ماقاوأ مداخو هيف لداحو
 هم (بره8) قيس هءريضيل هدصق ىأ (هءلطق)ه© هدب جراخم | مك ءهعمس ناك كهل ل امل

 ق(و)مد- 2: ككل اذ عه مسا( بدمح نباٍبأ5 هكىق)ه- :ءىوراميث(كالاملاقو )4 فن ىلع هؤو

 هقفق هللادجر (نونحسنبد«باتكو)اضيأ باتك ( طولا قمسأقلا نياو) بام انك مسا (ةطوسملا)

 ءاعداك (اورفكهبىذلاهجولاريد ىراصن ااودوويلان ه) لجو زع(ىلاعتهنلا مش سن م) كلام سهذم

 هنا( ممساقلا نب ءالاقو) ه- 00 وما فاك مىأ(تةثسوإو ل تارك رمثلاو دلولا

 هركملامال_ءانافدار 1 ارمغ ع نمهرأم م ”*اب(اعوط ةطو ملا :لاقه-سنأألا) ةبأم ة-ارعغ نم لد

 0س ارم ىو لا ننقل هعىقأش لا ضعب فر-_ةوءاهش- علف ال_ خه هت ىف ءلوءةمره-غ

 ل-_ءفوأ لوق نمرالا ىأ / - جولان ال) حجرفلا ن ءاهنأ مل (غبصأ لاق) ىاشلانودلوالا ||

 ستاك كلا ادا كاان ككاو هادا

 ىذلا)
 عوقولا ل<الامىأ (ىلاعت شاة _مرحن م) < هلعه_هاذقا زوالاعماك- ” ىأ (لوانت ىىذىف ردع نبهللاذ-_.عنع ىو 2
 4 -) لداحىأ (جاحو) هودكوهللانيا مقا اود باربع هاش لوك ةكلانمىأ (ه-تبد نمد لعوهامرب_غ) < هدق
 تعدعح نس باك ىف كلام لافو )كلانهأي هذ هنوكن عح رخالذ هلوانُد 1 ؛هنالعضاو اذهو(برهفهباطق فيابهياعرعنيا حج رق

 10 مهوةل كلذ ؛اومس(دوويلان مهنلا مث نمنوذ>-نباو)زا وملانبا ىأ( د باتكو طودملا قف مساقلا نب وراح واو

 م- طوقا كلذبا ومس(ىرادنلاو)ةلوهماعب رعوةم>عملا لد وهوبوقعي نياذوهيىلااومسن مهنالل 5 ةوبوك» ىف :«ءدوويف كيلا

 هحولاربغب )هن « رقمسأةب رمدانل ليقو هللاراصنا نحن



 نب الاق) مال-الابةب ودلاهنم سلطت ىأ(تئتسملو لثف) ثءاثثلاو ةءحاصلاودلولات ابنا نمىأ رقكهح-١ىفو )ا و رقكه.ىذلا
 اغا ( غبصألاه) ارب_>الاراثخا لس نأالا ىأ (اعوطّةط و-دملا ف لاق) مالك ىف ىدسام ىلع لمعي الفهسفنب ىأ( ل نأالا مساق
 ة.حاصلاىوعدنم) ةمذلاو دهءاااوطءاىأ(اود_هوعهيلعو ممندوهأو رقك هبىذلاه-ج ولانال) ىىذهنا ممل ملاذا لحي

 قالو ىسمتناسوةأنلا برضءاهعبب و رخل برك اهريغو ىجدلا لص قوىراصنلاودومملل(دلولاو) ىراصنلل (كي رشلاو

 5-5 ١ ودهاعئىذلا(دهعلل صقن) مهمعمر ودصىأ( وهئهيلع اودهاعب 5(

 9131173 سس سس سس سم

 اهح وىمس هيدهأشم وم-مممهملعلو مهدةتعمو مهتداعىأ( مهني دوهاو ر فك الهدد ىأ (هنك ذلا)
 اناقهسعن قه.دهعل امويلعذ أ مهن الهلع مهرارقتسا عمد وهعلا مويلعت ذخأىأ(ا اودهوعهيلعو)
 هللا ىلص هلوقل هيلعاوكرتلو ةينأ هلى مني ناك هنا نمليقام عفدنافرارقالا ىنعمن م قموهوأ هاضرنال
 امأو)هاورفك ا-1نابب(دلولاوُكب رشلاو ةبحاصلا ىوءد نم )ل -هريغمهانك رثلوةأ امناء مهانر رقأ لوقأن أءركأ هوقو م_ميلع طرشام لءنوكيدهعلا نالثونيدباموم_هوكرثالسو هيلعىلا عت
 او.دقىلاعت لاك( ممشلاو) هبأو رقكام ريغ ىق هللا ىلع قالتخالاو ب ذك لا ىأ (هيرقلا نما ذهريغ
 لهأ هيلع مامالا دهاعى ذلا(دهعلل صن و45) هيلعا 9 ريال ىأ (هيلعا اودهاعب 0 مع :ريغت اودع هنأ

 قم د. نيكئامو عبس نسل قو نيدثامو نينامو ىد>|ةن_سّامو ةثام ونام ةنسنحرف دلو وهوزوللةبسنهنا ليقزاوملا نب هاربا نيد وهل قو نونحسنب (د#باثك ىفئساقلا نبالاق) لتقل ني_هتيمهضعدد:ءو هيلع نملاو قرلاو للا نيو مامالا هيفريخ مهممهدهع ص قنا نمو ةمذلا
 لهاري_غنمىلاءتهتلا عش نمو) ةظساوبه-:عىورهناحيحصلاو مساقلا نبال هئاقل ىف فاتخاو
 ىل_ءوهذ رفكا ريق سدل ة_.هالا تاكدلا نانف هر ىذلا هبامكهناثك ىف هلوكدا 7 ناددالوناتكللا لهأن ههناىف حي رمص هناف( هباّدك ىنركذ ىذلا هجولاريغب )هدهد هلوة ليل دب نيمل #لاريغىأ(ناددالا
 ىلع مهعامثج | ن منيطنطسق نم زوم حقواك مهةاقتاباهوعّضو ىتل مه ماكحأ بتكدا رم وأمهع 7
 دارملاوأن ايدالا م-جاذلو ةدحاوة لمس دل ارفكلا نا ىلءءانباذهو ل>:لاو للملا لع :[ىاهوتودءارآ
 اضقانت هترامع نال هتاعبا وهلا ملهفاح مسن هيلع ١ اوةقتاوأ مهسفنأ دنع نمدو تكامل ال لاب
 ل-:) ةدحاو ةلمهلكر فكسلاو هقل اذ هراتك ىف هلوقو باتكال هنا ىذدةي ناردالا لهأ ربغ نه هلوقنأو

 ىثا كلاب هز موىلاعتهللاهجر كلام بهذ مءاكاذهو هل قام ب مالسالا نافلة قءالف( ل: ناالا
 هللاتش نم( لت ةيالم زاح ىنأنب اوةماسمنب د#<وةطوسملا ف ىو زذلا لاقو) هفلاخ امد رق ةيفنحلاو
 ردصاع م.جرو(با نافارئاكوأ) ب سىذلا(ناكاملم) ةبوتلا هيلع ضرعت ىأ(باة كس ىد)
 نو اسمان اوه (كالملادبعو) مدقت مك هللادبع نب( ف رطملاقو)» ردهم ضقنل( لقالا 9 زاد
 نبالوقانركذدقو لد ناالا ل ةرقك هيىذلاجولا ريغب ىلاعت هللا بسنم) رخآ لوةوهةهنع مدقتام ىنال_ اذ هنا ىنذمالو مدة: دقو هلا سرلاب حاص (دب زىلأن يد وبأ) خسيشلا (لاقوكالاملوةلثم)
 ةدد_ثملا ماللاو محلا حف, هناورب رضلا ىدادغبلا بالحلا نب انا مدقت دقوا ذهل بق ىأ (ل_بةبالحلا

 ّىأ(دهساتكىفمساقلانيالاق)
 ىحدلالاقو زاومللانءا |

 لاقو نوند_سئياهلعل
 نباو-هو ىناسملتلا

 ولة شن لا ةقزاوملا
 كاوا لع تاتا
 الوأ هونباو مساقلا

 ئور هنا جيحصلاو
 نمو)ةط_باونام_مع

 ل-_هأريسغنم مش

 ى-طءأىذلا (ناندالا

 ىلاعتهللا) نامالام-هذ

 قر ذىذلا <> ولارعد

 (لسنأالا لق هباثك

 ةيكلا لادن ءاعوطىأ
 5 وهجلاد_:ءا ةلاطمو

 مدقن[كمهضعلاقهو

 اىف ىوز ا لاقو)
 نيد وةطو_بملا

 ىوالا ملا حاف( ةملم

 ( مزاح ىفأنباو) ماللاو
 كلامبادأ نم م-هو

 (لّدقيال)هبهذمةاورو
 ىد>) هنأ مث نهىأ

 وأ امامل تماس

 (لتقالاو بان نافارثاك
 نباىأ (فرطلاقو) ل_سو هيل عىل اهت هللا ىل_ص هللا لو سر قح فال حماس ام ىللاعت هللا ىح نا نمد عاقل ىذوأ اذهو

 لقب هنا نمكلان هام هريسغو بدم> نباباتك فىأ (كلاملوةىل-ثم) نوشجالانياوهو(كلملاد_بعو) هيققلا هللا دع

 لاقاك (مبنأالا ل-ةةرفك ه.ىذلاهبولاري_ةيىلاعتهللاسسنم) ىفاو ريقلاىأ (دب زىل'نبادوبألافو) باَتئنالو

 لادلا م ضوةزم-ْاحتفب (نييلدنالاخووشو)هلوأ مضي (ةباسبلنباو) ىحنباىأ (هتلادسيبعلوقانركذو) كلذلسق
 اهمضب وحتعبو



 (كلذىلغموعاسجا و) اهتالعاهيدارملالء ارواج قاعتم ( هلوشرأو هللهب ّ رغك ىذلاهج ولاباهم اولمبي مهايثفو ةدنا مهدئاا)
 (م-ْخم)هيانالعاىأ(ماللاوةالصلا هيلع ىبنلا بس نوف رخ”الالوقودغإ) روكذملامهعاجاىأ(وقو) مهايتفياهلتق ىللعىأ
 هللا ب سنمي )هب رك ىذلا ه-جولاب هل_33ىفىأ (كلذ ىف قرفالو)اعوط مل: نأالا لد هناف(هن رفك ىذا هج ولاب) راقكلا نمىأ
 هدهعل ضمن وهفهنمايشاولعق ىتذ كلذ نمايثانوهمسالو م-هرقك نمايشانلاو رهظبالنأ ىلعم هان دهاعانال هيدن هبسو

 راهظاب( قدنزتاذا ىمذلا
 ةلطا ةديقع|:ظممهندل

 لاقف) ااعتار_فكىه
 نياو فرسطمو كلام

 باو كلا دبع

 رفكن مح رخ هنالل نال
 كلملاد.ءلاقذرفك ىلا
 ( نوسثجاملا نبا

 ل-:ةي) كلامّيحاص

 هرم-ضأ ام ىأ (هنال
 نيدإ اقافتارفكو هام
 (د_خأ هيلع ر-قال

 اذ_هنوكنأى مايو
 1ك ونالو) دمدءمل اوه

 لدتا نك (ةيزحهياع

 كا لطاب نيد نم

 لاق ى-ك دلاحرشفو

 ناقه ءرقنالو يفاشلا

 راصو نهاملا غابجل_سول

 عرفوهو ى-#ت:اايبرح
 دنا كاوالمل او ام
 ملول -:ي قدنرت ثوح

 قءاملعل !فاثءاو)لاوحالا قهمدعوه.دهعل اوهلاوقالانمبف اللا 001

 اءاه رصتل(ه,ترفك ىذلاهجوولاباهبساهل هب مهام فو ةينارصنلا)ةأرملا( ىف) ةيكسلا ا ءاملع نم
 مهايتق( و)هركذ ىذلاريغتل لا ىفناىلا ةراشا هيلع هبنو ل” ناالاا جس ىا عم (هلل) هل ث«ىلءرقنال
 نمل ةةىأ(كلذ ىلع) سلدنالا ءاهةئىف (مهعاسجاو) لسو هيا عىلاعت هللا ىلص(ىنلل)باسلا لقب

 نوهيق) ةلئسملاهذهىف( رخ”الالوقلاوغ)هيلعاوعجأ ىذلا لولا اذهىأ( وهوه. رفكاس بس
 لتقيف هنو.راكناك (هيرغك ىذلا هج ولاب لو هيلع ىلاعت هسا ىلص ىذلا)ةءذلا لهأ نم ىأ ( مهمه بس
 ىلص(هيدنتسو)ىلاعتو هناحبس (هللاب هني )هن رغكاىأ(كلذ ىف قرفالو)اعوط مل-سنأالا
 (م_هرفكن مايشانل اورهظرالن أىلع)ةمذلا م-4ت ل2 نيح (مهاندهاعانال) ل_وهيلعملاعتّللا

 قل رطىاصنا و رقك ىذلارفك-ا!(كلذ نهايش نوءمسالنا 9 موعد أهيفهياعمهام ىلع مهانك سو

 ىئامىلاةراشا هلك اذ_ هو مهدهعل هنفل اخ (مهد عل ممم ضةنوهف) كلذ نم( هنما يثاولع: ىتذ) ناك
 د هعضةنه-:ةلاممامالاط شامل ك_:مهدال,لنو مل لامة ني-> تعقوىتااةيرمعلادوهعلا
 :نطيمهنا لعل د:تامالعروهظ!(قدنزتاذاىىذلا ف) ف١ لا نء(ءاملعلا فلتخاو) لتقل بج وم
 ملا د_.عنباو فرط ءوكلامل اقف )الصأ نيد ىلع ب ل-فمالسالا نيد فل اخو + :بدىل اذا
 نيدهنال لقي نو ثجاسلا نيالا دب ءلافو)ةقدنزلا ندد( رفكىلا رفك نم رخ هنال ل ةءال [لبصأو
 هنافعماستاني دهتيمست و ىلوالا قد رطاابهري_غقمل ملاهي ل231 ذافنيما ملا نم ىنعن (دحأ هيلعرةدال
 نيالاق)اك اذه هلوق ىف 1ث دةوالثم ةينا يصذلل ةيدوويلا نم لةمن ا نك (هب زحهياعدةوشرالو) هل نيدال

 هناىيناشلاد_:عوفعضا | ةءاغىفهل-ْادوةيكلا لا نمدحأ هلةيملذا (هريسغ هلاقنمملعأالو بدبح
 لانا اذاوهنددىواس نيد لك هنهل مق ليو مالسالاالا نمل مق: الهناهدنعح دعا اوهيلع ريال
 ةددعتم لاموأ :دحا وهل مرغكلا نا ىلع ىنءمهدنع فال هيقرخآ نسدلىمذلا
 ىأ(ةفاّضاو) لجو زع(هبس حرم نمك>)همدقىذلا لصفلا قر وكذملا :(اذهلصفإ)#
 ىرتقماماف) ئثملائث مذ ةفاضالاوا لا هنوك ىأ (هتيحلاو) هتملظ عىأ ( هلالخ قيليالام) هيلا ةمدن
 نوءرفك هلاهنا ىأ(ةيملالاءاعدانإ هنم صخأو هفبذكملاد هعتءارتفالا (ىلاعتو كرابت هيلعبذكتلا
 لب (هبر)هللانوكي نأ ىنن (وأ هةلاخهّشا نو كينأىفانلاوأ) باذك-لا ةملي سك (ةلاسرلاوأ) هللا هنعا

 0 0-5 0 000 : 1 قدنزت ل .ك هتيون لم
 رفكلا ظاغلاديد_هتدارأ هثكلمدقتامىنعمفوهوم_فلخ هناراكناب (برىلسءالاقرأ) هريغبدأ| ضاع لو[

 وأ ةيقلا#لا ننوأ هلاسرلاوأ ة-.هولالا ءاعدا نم(كلذ نم) لوهجال ءانبلاب ( لقعتالا_ىءاك-ةلاوأ) 0 0 9

 نيغلاحّتفب ىهول-ةءتهذأةد_ثىأ (هنونجةرغوأ) هلقعتسبيغر(هركس) لاح(ىف) ةيب ورل ا ّ 2 8 ا 1
 هرعو توااةرغ لايف ةدش ل كاريعتسا مت ءاطغ اذاءاماهر مع نمل ههمءار لبق ملا نوكسوةمجعملا لد قدر اذا ىذلا نا

 ةنثفلا 1 ُ لباس رحراصو ايمذهنوك نعحج راو مالا دج رداطه هج و نأ عم

 انمدقىذلا(اده) 5 لصف)# ءاملعلا نمربُك دنع ب دنْزلاَد وثل مشن ملواعاسج ا ىف را مالسا لبق هنالهنمنودأ

 (ةيملالاءاعدابىلاعتوهناحس هيلع بذكللا ىرتفماماف) هناشمظع (هتيحلاو هلال ىيلبالامةفاضاو همس حرص نمركح)
 ريدموهرووظملاعىفهيبرمىأ (هنر وأ) هريغقلاخوأ (هقااخ هللا نوكي نأ ىناذلاوأ) ةوينلااذكو(ةلاسرلاوأ) هرم. ةلوأ ه_سفنل
 هل-ةعراهذ لاحىأ(هركسىف)هلكءانركذ ىذلا(كلذ نم ل ةعبالا_عماك-ةملاوأ ب ر) ىريغل وأ(ىسللاقوأ) هروهأ عيج

 ْ هيدشوأ (هنونجترغوأ)



 ه-ةاضوسوه-ةةاجداغ ىلع لمح نأالاهنونجةرع هلو5 ضفانباذ_هو ( هلةعةمالسعمهيغدموك لذ لئاقرفك ىففالخالف)
 هعفن و ) روه«> الىذاولاكلامسهذمنم (ر وهشملا ىلع هب وت لمقت هنك | ءا:مدقأك زهمالك ىاذلقيةحدب زم ءىحب سو

 هوه

 | عم) هتةيقح ىديولوةب ىدلا ىأ (هيعدمو)هنم*ىثىأ (كلذ لئاقرفك ىففالخالف) ةنتفلا|
 مونو# هللاتاب اننونموبال يذلا بذكلا ىرتقيا ءا) ىلاعت لائهّنلا لع ب ذكلا هئارتذال ( هلق عةمالس
 لوقلاىأ (هانمدقإك )هلقعلاز نم كح ىلاء_تو مد وسم مههوح وهللا ىلعأ وبذك نيذلاىرتةمايقلا

 هللاىلاهعوجر ىأ (ه:باناهعقنةوروهثملا) لولا( ىلعه_تب وت لقت هنكسل)هه>ونايب وهرقكب
 لاعلان م) ه_صا#ةىأ هلوأ مدد عراضمةاجنلا نم(هيد:نو) اننهتاهم ريعوهب ولا نعم رابع ىهو

 ننقثهلكو ع> رىعععأف ردصمة:د_> ومءأت وةحوتفمةزمه وهنك اسمان ءءأب ل_قءاف عاقب (هلثوو

 اذلوه.ءانةعاللالةرخ الا ىفالوايندلا ىفةد هغهيلع سال اهتباناد_هب هنأ ىلا ةراشاتارقفلا هله رك ذو
 ىأ (هف رالو) ديقلاوهو لكنلا نمد وقعلاىأ (لاكنلا مظعنم)ايندلا ق(ل_سالهنكل)لاق

 باةعلاولاكنلا(كلذ نوكيل باقعلا دب دش نغ]هثافد,د_ثنو هلوأ مذد وهو فمك و4_دذع سني
 ىرتعماكلذلوةلثمىأ هل وةنع) هلوق ل «لوقهنم عقود نأ (هل-ك)اءناماعد رىأ (ارح )

 هللا ىلعءارتقا هلاواع(هرقك-ل)::عبانامل(ةدوعلانع)الوأ ل لاك لذى أ( هل)ارحز( و)هّللا ىلع
 ىأ( 1 رك نمالا)عقاو رمأهناهمهوتل هنمتهاق_س ( هلهج وأ) رودحا نمهيفاعهماع عمىجلاعت

 (ه.ىقأا) هيهنالابممدعل هئناهاوانيههدعىأ (+4_ةناهتسا فرعوأارارع( هنم) ءارتذالا(كلذ) عقو

 اهشتهبوطرمضملا ىمسو داقتءالاءوسن ههافخأأمىأ (ه.وطءوسىلءليلدوهذ)هب رغك اسمع
 (راصو)ةيوقعلا نمافوخ باناسماهناو( هني وثبذك )ىلءل يلد( و) هيطغب ءاطغلخاد ف ىوطاسك

 امم (هنطاب) رك ذامعم(نمانالىذلا) رفكلاىنذومال_-الارهظي ىذلا( قيدنزلاك ) رك ذاس6
 ا تءاقخأام و هيديفعءوس نم ءامل(هع :و> رلعنالو) كلذ نهاية هم5 رهن لقؤو رفك نمهاقخأ

 ردصا هند خاؤمىق(ىاصلاكح)هريفك_ةوهتبوقعىف(ناركساا ك>و) هيلاداعةدرفدجواذا
 عج رتاهلكدودح ه_ةءاهققللو ردا نمداطاعتاسع لق_علاةييغركسلاو هيلع ظاعيقم ركل هيدعتل هم

 كلذ قوذهط_سوأوح رفو:اشن هلوافتالاخر كلو فد رعتل جات عري_غىهيذب وهوةداعلاو فرعلل
 ىلغالمأآ ف لكمو هلل هه-يفاوقلة_ااذإوةكر حملا طوة سو ىلةعلالاو زدرخ آو ءاضعالا ىف خارتوهف
 همالسا و رقكا وهناهضوهقالط نمفياك_هلا ماكحأ هيلعى ردو رك ىذعت نااهئااث ةثالث لا وقأ

 لوقهيلعلزني و فلك. ل شطءّةد_.ثوأ مقل ةغاسالرارطضاوأ وادّتل برشوأ هر كأن "اك دع: لن اف
 مولعموهوةياكلابهل_ةعلازىذلاوهو(نونغلامأو). حاصلا عدسمكحيىل اعتهّيلا هجر فنصملا
 همالك طاتخ وهناي-سنو هلوهذرثكي ثيح نوذحلا نود لةدعلا فلالتخاو هو هتعلا نم(هومءملاو)
 بسلا (كلذ نم هلاقةنأ معاف)هشاعمل اءذأ لد هلو ريغ هيدنت ضني نك كك اوذحنلا هش ىتءانامح ١

 قيق#ت تعمسدقو ةيلكلابهلةعباهذ ىأةنك اسمموةحوةةمةمجعم نيغب (هنرغ لاح ىف) وتو
 هكارداو هزييعىأةمجعمىاز وةيتحتلاةانهملا نوكسو ملا حقب (هزيمباهذو)ابب رقةرمغلا ىدعم

 رفكي هيلع مالو هلضرعتيالىأ ( هيفرظنيالف) ايت مهغيالوالصأ ل ةعبالث يحي( ةياكلاب)
 |ىأ (هزيملاح ف )هودتو بسلا (كلذ نم هل ءفامو) هنءردص اذ اوثب الف ىفاك ءربغ هنالهريغالو

 ءوسوهنداعن ءهلاو زو هتدوعىأ
 نمل سال هنكلإ هتلاح
 حتقي (لاك لا ميظع
 ةيوقعلاىأ نولا
 (هنربالو)ا ين دلا ىفةديدشلا

 ىأ ةددشملاءاقلا عقب

 .ننعت الو هع فقال

 ةخسفقو(نم)هنرك

 (ةرقكل دوغلا نع هلو

 نءالاهلو>وأ )هملع عم
 فرعوهنمكلذرركه:

 مدس ءىأ ه5 اهتسا

 ىف (هيقأاع) هنالامم

 ىلع ل-ِلدوهف)هنالاح
 ل ريمض ىأ (هثي وطع وس

 بذكو) هد داسقو

 قيدتراكراصوهتب وت
 (هنطاب ن-ءوثيال ىذلا
 لءةءالو) هنال_هنال

 هنا مدعل (ةعوجر
 ٠ ىف (ناركسلا مك>و)
 (ىحاصلامكح )بالا اذه

  ىلعاسايق هيلعاورنز
 امأو) هفالط ةد

 بولا وهو (نونخلا
 ثيدحلاىقو لمعلا
 هللاىلص ىننلا ىلع مهنا

 لجرملسو هيلعىلاعت
 لاف نون اذهاولاقذ

 ملاعىف كلذ نمهلاقهالعاخ) هروءشىفصنانلا هل عفو هلوقف طبخلا هلةعب باصملا ىأ (هوتعملاو) نونج نم سم ىذلا باصملا لافواهباوصل قو ىنام ل! |لاقباصم ل _>راولوق نكلو ةي_صعملا ىلع مةملا نونا اسءانونحاولوةتالمالسلاو ةالصلا هيلع
 مي يأ (هيفراظنالفةياكلان)زيبتىأ(هزيمباهذو)هئاغا ىأ (هنرمغ



 نع ىأ(هسنع رحرتيا كاذ ىلع بدأ) ل ةعناصغنب(هغيلك_: طق سو المك ( ل_ةعدعم نكي ناوهري«لاح كلذ نم هلءئامو)
 بدوتاك ) هتمرنزاي ىأ(هتنعفكش ىت>كلذىلع) ارارع عساتي ىأ(ه.داىلاوبو لاعفالا حئابق لعبدوت,اك )كلانههدوع

 ىلأ ني ىلع قرح دقو )اهعبط مق ىتحىأ ل وهلا ةغي_صد( صارت ى -لامهودو ضعو حوج نم( اذ اءوسىلع ةميجلا
 نمهنعملاءعثهللا ىذر بلاط

 نبانا معزو نثادملا ىلا

 لة ةامئاو هليل مجام
 هتر وصد روصت اناطيش
 هطوسبا> لا قوهو

 اذاودعرلا هئوصوقربلا
 مالا اولاقدوعم_س

 نموا ريسمأاب ٌكيلع

 ”ال_عولرني-.-واولاق
 ى-/تناالد--عضرالا

 قالو ىحندلاهرك ذام
 مالكو هلةننمبهضقانملا
 قادملتا لاوو سلا
 ةيهولالا هلعغدا نم

 ضفاورلاةالْعنم ةقرق
 هللاد_بععاب ١ نهمهو

 نامءزب ناكوامسنا

 ف رحأدق وهللاوه اياه

 هنعمىلاعت هللا ىذر ىلف
 ق اطنالادا زةعاجمبمم

 ىلاعت هللا ىدر ىلءلاقو

 همه

 | اركتمارمأتيأراذاىفا
 امنةلاتوعدو ارانتدحأ

 نيكلملادبع لتةدقو)

 محلا نباىأ (ناورع

 قآ نبصاعلاىنأ نبا

 هلعج هبواعم ناك ةيمآأ
 وهو ةنيدملا ناوند ىلع

 1 ه.ه هأ 6 |
 كه سوت ةرميك بس ب

 هده هافنفاقح هلالا تنأ هللاقذا هعاببتاوابسنيهّتلاد_بعو هو( ةيحلالا هل ىعدا

 أهدي ربنأاما (هلةعهسعم نكي ناو) هلوقو ىبطذمزم غ عقم هنوذج نهو دو هذعر دصر ال هزم.

 ه«٠الك ضقانئيالاورمأن ودارمأ كردي ناب لماكلا هل ةعدب رب وأ هنوذج عطقتلا رسم هل ةعنكيلهنا
 برضيىألوهجهلل ىبم( بدأ )امزيبك هلناكن اوهنون<( هعياك_: طةسو)) هلزم ءال هل لة عال ن منال

 برضلا نمفاذي نيذاحملا ضب ىرتاك هي وتو هرم عنم ىأ(«_فعرسزو)لوقلا ( كلذ ىلع )هوو
 اسم (ىلاوي وز هنعرد صاذا كلذريغ(لاعفالا ابق ىلع بدو ام ) هنعرسز غيل ةخسنقورحزلاو

 لافإك اهريغو مئاهملا ف ى>ريثانةدش هلراركستلا نالارارم(هندأ ) رركيىأ لو جمال
 ارثادقءامصلاةرخصلاىف © هراركستب ليلا ىرتامأ

 كالذريغو سفر ونارحك (قلخلاءوسىلء) راماو سرفلاك لقعنالىلا(ةميجلا بدوام )
 هللا ىذر بلاط ىنأن يىلع قرح دقو) رومالا ف ةضايرلا نءاسهلاعفأ مهم اوداةنن ىأ( ضارت ىح)
 ريصن ىدق_صلا < ران امك و هوهرفك ل راناايدق :رحأىأ هلاتنأ هل لاق ناب( هلة حلالا ىعدا نمهنعىلاعت

 رانلاببذهتملا هلا نك_:ملوا قرت وهولاةفرانلابهقرذل هلاتنأ هللاهامل«:عدللا ىذرىلءىلوم
 روهظاولاهوةِيلالا نم أ زهدالوأوأ ز ىلع فنا اوعدام_ْممقرثمهوهب ريصنلاةقرقلاس فت هيلاو

 وهوىحندلا لوقو مهم ءءاكحامرخآ ىلارشدل ا ةرو دى ىل رهج روهظك لو ةعمرعأ ىناهسحلاب ىناحورلا
 هعابتأ ندب ربزأالا ضقانةممالك نئاد_لاىلا هان فاقحهلاتنأ هل اولاقهعابتأو راين هللا دمع
 ىلاعت هللا ىذر سابء نيا ثيد_كزوالرانلاب قب رحتلا نا مثلق قمبسو وفا ذه ىلع لدن ةنيرقالو
 وهذ هفعى هن مث سأن قى ردم مان اكواهةلاخالا راذلاب بذع:الهنا ملسو هيا ىلا هت هللا ىلص هنعامهمع

 ىئالجر قرحأ نهونود مت ةءامعلا نال هل هذموهفم بالي كم وقرحأ مثمهاتت ناك ناف خو سنم
 اذه سل مالك همك رحما | نمةيادعلا صعب نعىو راموناماو ركلام نعول «5للثعصاصقلا

 ةفو رعمهنجرتو ناو م ىب نم كولملادحأ وه( ناورت نبل لا دبع م5دقو ) هنم عذملا حيحصل اف هلكت
 باذكلاديع سنبثراحماوهوةومنلا دا ىذلا ىأ(همل_صو ىذتملاثراا) < راوتلا ىفةروهشم
 ىف هنالوب سنامسا هلعلف هلاعفأو هلاوقاءل دست نم سا كلملا دم ءو ىهذلا < رانو نازيما ىف ةجرت هلو
 كولملاو ءاغلخا نمد_>او ريغ ذلعفو) هلوقهيلاري_ثاك كلذ<_لعاو ركن. لو فلل ارضع
 ةفاضانموهوأ هس ود:ىأ(مهلعتبا اوص ىلعم_متةوءاملع عجأ وم وق لم لاق نع (مههاباب

 هنأ فلو هيلعىلاعت هللا ىلض ىدنلا سيذكستو مهابن هنابهللا ىلع مهبذكل كلذو فوصوملل ةْغصاا
 اعم_هريفكتىأ (كلذف فلاخغا) ناىلعاضنأ اوعجأ )وز هدهد ىنالهناو ل_نرلا متاخ

 نو رفكياللاقنمهريفكتىفم-هركمفلاخنمىأفلاغالوعفموه (مهرغك نم) هرعدا
 وبأهللاب (ردتةملامايأ دادغبءاهقفعجأو) هلوسر وهللم_ميدكتومهرفكب ىذرهنال (رذاك)
 مصخعملا د نب لكو آم ار ةعج ني قةوملا ةحاط نيد[ سايعلاونأ هللابدضة عملا نب رقعج لضفلا

 نا نيدسو سج نس هيبأدعب هتفالخ تناكوهدعب هفيلخ هل هج مث رجه ناورمهونأ هالوو

 .دحاو ريغ) كلذ لثمىأ (كلذ ل عفو هبلصو)باذكعلا( ىذتملاديع_سنباىأ (ثراحلا ) نيناممو تسةنسىثمدب كلملا دمع ىو

 ردا مايأدادغبءاهقف عجأو) مهرغك هدح< ( رذاك )هده نمىأ(مهرقك نم لعفلا كلاذؤفلاخغاو مناعة سه وصت ىلا

 ديشرلا ن وراه ني مصتعملا ده نب لك ودملا رفعج ني قوما ة حاط نيدجأ سايبعلا ىلأ للابد طعما نب رفعج (هللاب



 جالحارودنم نين غس>وهو (جالحلا آف ىلعىلاملا رعوبأ اتاضت ىذاقو) دادغبءأ همك نم عجن! نايب(ةيكللاسلا نم)

 (لولحل لو ةلاوةيحنالاهاو عدل هباصو) هريغودينلا مساقلاابأ ب حصو قارعلاوط ء| ورا ثنو سراقب ةدلب ءاض يملا له نمرو كلا
 دوولاى ءاااكه ثهنلال>اعرفلل_دواذاكلاسلا نا اولاق مهري_غوهيدوج ولان ممال_.الاة مس هفصتملا هقو صا نمهريغك

 رخ”الاهنيهدنيئثدش د_>|ةر و ريصلةقيقح هعانتما عموهانأو انأوهلوة نا عصوةيذينث الو راغتالوزءامال ع مدخأالا

 نيثام عمجك ةيلاصتاامادهدحاو قد رطدن وكي ناباز اج عنتميالو ةجحىلا جايم-|نودبةر و رض ل ةسعلا كح كوه هنيعبرخ" الاو

 ةلا>ةءاو اد_ح>اوءاوهنال.غلانءامدر : ريصك داسثو نوك ىد رطاماوا:يطراص ىت>بارث وءام جازت هاك ةيءامة+اودحاوءانا

 لا طصغنالاولاصتالاو لول لا نعه_هزندل لام ىلاعت هللا ى>-ىقهلك |ًذهوهكعوأاضايباداوسهنوك دعب مسجتر وريصكر غت ىأ

 ة-لحتل و ة-ملخةلا,ف_صخلاكلاسلا تلق ىف حملي وهرارسأ نمرسو هراونأن مر وسائكءناوهائءاوبا.رالاب روبارغللامو

 هلاحنم( رهاظلا قداكسع عمق اانأ ه اوق وزءاملاق سمسا رهن ١ لقطلا+ هه و م4يق لح هنامه ود دهقةيفصتاا لاكو

 بهذم ىضتقع (هنب وناول قيملو) سلا ىفةعكر فلا ىلصن لول لك هتدامك هنال_.قىت> هلاعفأو هلاوقأ رئاسيف (ةعب رشلاب)
 لطابلادضوتباما| ىنهيىاب قل |نالةيهولالا ىوعد قرهاظد سدل ىاانأ هلوق نا عم ةيكلاملا

 ىلا زغلارذتعا دقو اذه
 كفي

 كا ا اا ا ل

 ف-وند# (ى.!الارعوأاهتاضق ىذافو ةيكسلالا نم) ىءابعلا فيلا ديشرلا نو راه نيا
 هنج رثقانورو ؛كملارو صنم ني نيا( الحلا لق ىلع) دز نيد اس نب لعام. أ نب بوةعد نيا

 لاف الاب ل غت_ثمانأج الحلا هللاتذةجاحءاضقةساو جالحَتوزاح ىلءامون ساج هنالاح الح سو
 تع ل ا

 ب ص لةهنمردصت .

 ردةملارماب الحلا هحاحال ناكواجولدع هلك هنطقدح وداعاملفهةجاحىف جالحملا ىذخ كل جاحأ ىتخ ىتجاح ىل صفا هل

 تفاطنو طو سل هلاثمأ ارح رثيل هلة دعب جالحلاباصىأ (هباص 9 جالا هلل ةهع نذمددعتم ماي أى لاج رورشع

 هر زو هقارطأ | ض»؛ قل هتلاناىأ (لول ا هاوعدو)هنعزوهشموهاك هئلانأهلوق ىل (ةيمالا هاو عدلإ) هعابتأو
 ناكو هتةحتقرحأو وأ هنءىلاعتهللاىذرةيحدةر وصد مال_بلاوةالصا|هياعلد رب ج رهظاك هر وصد رهظد وسانلا

 عبس ءانالثلاراهتكلذ سلو ناط.كام هني زلطايرمأو هو نيدحاملا ضد لاق[كرمضخالادوعلا ىقءاسملا ناب رمد هيك ىر مسا

 ىأ(هلوقو)دب رجتلاح رثىففي رثلادي_باهثيأم ةيفودلا هيلا سهذىتلادوجولاٌةدحو اذه
 هرومأودلا اوحأن م( رعاظلا ىفهكسةعم)ىلاعتهئام_سأ نم ىلا نالهّرلاانأدب رب(ىماانأ) جالحلا

 ىوه نجرلا دمع نياهنال ب ةمدقتلاث راح نا معا و هنمكللذر ركل( هب وناوامشي موةعي رمثلاب)

 سازاالضأالاعأناط.ثاا هل وهن ىلع مثهدابعلاو دهزلا رهظأو ىثمدلزن ىرد.علا شالا ىلأ

 م -ماعذخ أيقن و رضاسحلا عبصت ىححيدست غابأعبستف هرةمامنر رقي و دج ملا قاب ناكسفا وم
 خيشلا فايرلابطةلا || كب وءانشلاةهك اف فيصل قو فيصلاةهك افءام_ثااىفهءاحأ مطز وهرأاومتكي ناو دوهعلا
 1 كتتتت7ت7ت7بإببت7ت7ت7”7تتط777ل7لالالللللل + +70 09093 |

 اموبلاقهنال اي وهدي ت د الهتكر داولو هدي ذخ اب نم دكت ملف جالك ار ثع فالي لارداقلا دبع افش 8١
 ةحص ىلءليلدلاو مهضهد لاق تاصلا نم هلاحلو قبال هيف ىش وك-ةدسفنةي_ثخ ىأى ىلاب تن[ دينا هللاقذ اند يندال
 هربق نماعطاسار ون ىأر ف ف ثكلا لهأ ضءدوربةراز هةودح اولادارؤايدحاولامس>لويوهوهالجر وهادي عطقي ناك هناهنطأب

 نع باغوان آراذهوانع_اغوهسف:ىأر نوع رقنامهلاةىلع' الا كيرانأ نوع 0 وهلوةنييقرقلا امي راب لاقفءامسلاىلا

 هي” بمال ىحافصو ةوه-كلاو ةذالا نءربصر ةعاطلاب«سف:بذه نملو ةدناك هناهنع ىحا؛هرفك ىلعمهضعب لدتساوهسفن

 اماو ملعأهّللاو ىسعىف ىراصنلا هدقتعي امل ذبدي ربالو لق مال لا هيلع ى.عيف لحام هلالا جو رهيف لحم رشدلا نمةبئاش
 لماونلابىلاب رقتيد_بءلالازبالىمنالامالاك-لاو ىمد_ةلاثيدسلا هيلارعتداك ىلاعتهّتلا لعفاهلك هلامفأ ن وكس" نا دارأ
 اماو ادوه-ثتاموادوعس شاعهناك_ثالفهتب ونت ناواذ_هثد 1 رضن وهعمست ذك هتدمحأ اذاهه-_.>أ ىد

 هيلا نوبتكي اوناكهعايثأو نالفهدبعىلاب اي رالابروهسمتهناوتعهعابتأ ىلا هه:5ناتك هلدجو هنا نمىفاسملتلا هرك ذام
 رودنهنبنيسحاةروصفز وص:ءنك الاه ناو روصلا نهتئشاميفر وصتتكناده-ثنتاذللاةءاغىهتنموتاذلا تاذاب
 فيلاتلابه_ةجرت ىز وحما نيادرغأ د ةوال ملنلا اذ-هعصولفبويغلا مال_ءايّك بتر 0 رجتسن نحن 5

 رثك أوأن يس ارك ىف

 هدع-ةلاىذ ن-هنيش

 تالة وعدة
 بلصالا هنأ ىلسق

 ضرالاق هحكتذ رح

 لاق هللا هللا شةانب و



 م4

 10000 0 و يود و

 ؟ كلما ءءهملط ةهرمأ عاشوهعابت أرثك وةوج :|ىعداو ةك .:اللام-هلوقي و لود < ىل ءاحا. تأ سانا

 ْ _«هىل رافوشه غ نبأ هملعافدب عمت ن ءلجربىتا وه ةيلخاهيلاسك كروس دةلاىلاسهذو ن5 اف

 ْم هرمأ اذالاقو ا يدون عينج در لا نإ سد كلاندبلا اآسمكو د4 |نمَدفُت ط

 حاصةنذاتقواذه سل لاقث هللا ى :ىلعىل نذا< 33 اهباومألاقو ال !هرادّأ مسفرطلا ىف اهودقوأ

 الف ؤهف 5 ق ةءاوودعأ ابادرم لزتفمعا ءم>هكر رأ ملاك ل الا رادومهعومثثاودقوأ ىتدهعم نم ىلع

 اال دعو لحاف ددحلل هم توه _درحأ ًاوهبادرم همللخ 25ه اااول_صتناتاب 4 ةءامسدلل مو عثر هناهباحأ

 كاللاد:ءهباونأ امافدللاىفرلو## ناال> رنولمةب ألوقي وثو ظفحسا ١تناك_ةلسالس وو دشو

 تمالعاكوهئهللا ردح ءلامأو #م السالار دص قر هظامهريغو عنقملاةصقةصقلاهذه لثهو هءاص

 ىغاقرعونأاماو َ ؛امئثانو نيرشعةنسلاو ثىفالو*ةمىؤون ىءابعلا دضةعملا نب رقعج ل مقلاوبأ

 نمناك ىداد فغبأا ىدزالار ماك ليعمىا نيب وقع نب ها-سوي نب 2و هر 2+ هقملا نمز ىف هاذا ١

 ةثامالثو نب مهعءةنس قونتاقملان هموهدهنعىو رو ا ذوالةءواملعو تلالحماضةلارامخ

 | ىفجاللاو سراف سون مهونأن أك ليتر نيني حا تمل مووف جالكاامإو «ناذمرؤ

 نموهمأىف فاّتخاودادغمب ةماتلاةدابعلا مو زاودهزلا عمخباشااو ىرملاو ديلا ب> دهرع ألوأ
 تاماركلاةر وصيف هرهظأو رح سلا مل«توناسا رخو دنهل ه* اق كهذه الرانلا ض.د تافارخ
 العاج ع سانئلاوعدب راصوةرتثك كال ابي زل كقاوازاذابم وداد ن كسوسانلاهءلضأو

 تابيغملاب راءخالا نمهزععاشاا ىسدعنب لءريزولاو ىرهاظلا دوادو ىلبثلا نيب وهند عقوذ عاذو

 نما لذرعتوعام ميك كاومطااةفر عم هلو ةقر 2 'وةدمع_ثوذرح اسهنال بةفةقرافاروكالار اهظاو

 ق هدمج تقرع أول دقة كلذب رض هيلعست وةقدنزلارهظأوةد .هدولالا داهنا ل.ةفءاك- 2 مولع

 نذومملا علط هناهنعى>وهللاب ردت ملارعايهئاسالثو عبسةنسهدعقلا ىذ نم نيتي عم | ءانالئاامو

 ىنع ىمرانأ اذاه _:>اللاةة:قرح وهقنعىرااولاةف 4 ا! ءىتفثساف تبدك نذواللاةثهعمس# ن نذوب

 دادعب تف رشافا4لاقام تا ءئاهعا مداد غيب ةلجدلا ىلع ىدامر نم ىقلاق قر ادع ىرذخت ت تيلصوا

 ل_ءةهنا ل ةواهيلانو رظن. سانا )او هللا هللا هللا لوةنو طن: هسأر ترا 2: :ءىمر زا ااو قرغلا ىلع

 مهنا متىلاعتهللار ا اوهوقنيسو.حلللاقو بكرت روض نسا طئاص قر وص نوعذيلا شاول

 ةرفحر ة> هنا قواعي جاور ةروصملاب كرااىفاولد مهو وه اذاف سلا نءاوباغى-كل ذاوم ا

 ' هللاباقداصناك نملك ءاءاواللو ةن. دلال هاللاقو ري ىب:هنامنواهاريث عضو ورانلابأو يدق وأو
 ىت>همادقأ تحت راذفه_ءلع قو ومدقت هنا مدح أرد م00 5 ا

 ظ باك ىفه-:مردصا عرذةءاوىلازغلا م ممهلل'ءاياوأ نم هناىلا خ؛اثا ن ريم" بهذوءاساكر اد
 جالحاو 1 لاق هنا ىلع ا ا را ١ راونال ةاك_ث ه١

 خيشلا مهم «ىفانزلاغهنا اولاقو خدام اراك ن هريثك هالو هد دقو 20 كو رهظأ هناالا اد>اوادش

 ١ ْن !لاقو هد_هبتذخالهنامز تكردأولوهديبدخاي نم هلن نكيلوج اللا رثعلاوو قدام مارداةلا دمع

 2 * لك ىقهبردق نياع ى> كش س 'ئك نمركسوهقوشهياءبلغاس!لاقانا ىانأ هلو

 نيج و جوع

 ىتاسلا هنل هآر صخش لكو : اهدقدنط هارئشل ك5

 ها لاقو مهذعب هلاحن :نعتكساذلوةعبرشلاىجاو ظفح عرمشلا لهأن ل مهدنعمملا ماقموهو

 ىتعجطضاىذاشلا لاق فكل اوداعتنالا نهريخد |ةمعالاو مدس 17 امكأوت 0

 لسرلاوءاردنالا ع.جاولاو عسا اذهام تل ةئاحاو: ءارثك ىاخللةدقمرلا طسوفف ةمتالادسملل

 د1 سس وص صج ص ص ص ص مص ع مس يو ل ب7بيبجما

 لو



 هيث ةدارزب خل ىفوعا رذ5فاوفلالادغب و ىاز 0 وأ ازعلا ىنأن ءاىف] ةيكلاسلان هدادغعب ,ءاهقذىأ (اومكحكلذكوأ)

 كافر 47 ءلادد ةءامث

 ه9

 فاق: فا اف اروةمدعمن غب ىف انلت | لص قونأيلاو فاققلا نمي ل

 هزعا رخاتم ىأ(اذهدعب جالحلا ب هذمو ىلع ناك)ة له ملاددرخآو

 أترظ 2: هنم تءقو بدأ ةءاساىق مالس !اووال_دصلاهءلعد# دن ءجال# انيس>ىف اوعقشل اوريض>دق

 |نوسل اح صرالال ! عءأرد دنالا عج ج ومدار ثان ]عسا اح مال !اوةالصل اهملعأمم ثاذافتخ* !اىلا

 هالصلا امويلعاد# يمدح اك يمال خضار امنا وح ولو ىدعو ى موهو هاربا لدم

 ىلاراشاواذ_ه لاقفاد- اوم ممىفراف ل_,ءارسا ىنبءايدناك ىتهأءام_لعتاقّكنا هللاقفماللاو

 قباطي ناىغمذي لاو لان ان دو مه-ملع ضرت-ءافةب وجاةريثعب هاحافالاوس ىموم هلاسق ىلا زغلا

 تلاسني_>اضيأ كي ءاعدراو ضارتءالااد- هىلازغلا هللا ةةةريشعب او كاودد>او لاولاوباو 4

 قرك-ةةماناا أ دعت ؟لاقةريثك تاقصا خغتددع:ىاصع ىقباوحلا ناكوى مومأب ك ديه كلت امو

 ىقزذا ضرالا ىلعةيقبلاوهدارغنابتختلا ىلعاسلاحهنوكو مسوهي .اعىلاعت هللا لصد مر ذق هلال

 اوةقلخ لكلا نافبجعت اللات ىصقالا لدن لع-ثد مةباذاف تيتا |وةدعّرم هقز هإج رب صخش

 لاهانهنهواذ_ه ىبونىلاهد_جأ لف ملا تباطو تقف[ ةالصلا او هاقأاملفايثغتررخفدر ون نم
 مظع نمت شامهردقىلاس ناو * فرش نمتةثامهنا ذىلاس اف ةدربلا تحاص

 خسلا ص ءب قوه(ديقار غلا ىنأنياىفا اومكحإ جالا ىفاومك>اك ىأ (كلذكو)تارضاحملا فاذك

 ءاراال دبةمح ءمىاربىور ه/-ه-لادوتي هان ةمءابو فاق اهدعب فلأوةلمهمءاروةمج عم نيد

 لوالا باوصلار بةارعلا ىنأ نيا هنأ اوصنا ل ءةهنأن اهريلا لاقو بوصأهنا لقوا رو

 ىلع نيد#وهروك 1 اودي ذملاةرهتم ىهودةرغلا ع-يقب هنمو دقرغ عج هناو

 عاشق لولحل او خساذتلا ىعداو توما ىدتهناوةيهولالا داو دا دب هرعأ عاش ناكوديقارغلا فأن با

 هكسماوةلعمنياهيلع مج هقذاع مث نينسٍباغو برهة ىذأرلا هباطفريثك سانهبل_ضودهعابنارثكو
 ةئام-ثاثو نب مثعونيزث |ة:_-سىف هتثح تقرحأو لدن هلة ةباوتءاوةاضقلاهياعسةكوهرقك تدثاف
 ىلع)ديقار غلاىلأ نبا( ناكو) هعم ل ةفهيمنتلا باك بح اصنوعىنأن بار وك ملا هلاح ىلعهعبنو

 4 ءاصو جا الا ل-:ةىأ(اذهدعبإهي هيفام ماعدقو هيلاس فاو اعدام يف( جالحلا توهذمودل

 ذةمو( (كاخنادادب اضن ىداز اب رفا « ضمد م22: هجرت ب هلو هللابر دم | نم (هتلاب ىذارلامانأ)

 نيد < (لاقو) ا رقه هرك ذمدق: ىذلا ىدزالا بوعد نب ف تود نب( - !املارعىنأن بني اوبأ)

 مده لولا داما هكالا ىقءاقلا لد مز مهب( امنت نم طو ملا فك | دبع نبل هللا دبع

 سدل لافوأ هنزو وأهقاانللا نأ نو بذك- !ادمع: ىأ(دحجن مهرادص أوةفينحورأ لاقد) مملقناك

 (بيبحنبا باك ى مساقلا نبالاقو) هلا بن ؟قروكلادترملا كح هلذ(دنرعوهك )ىةلخ (برىل

 نميث) زاوملان نياوأ نو:> سنبد وهو ( (ةمد ةءلا) ى(ود#)باتك ىف(و هيك !الادةعءفورعملا

 وهو) هر-هظأىأ (هنلءأوأ) ءافخأى أ (كلذرسأ)ءاوع هس ونبلطت(بانثس)ةوءناا ىعداو(اينت

 (لوسرهناىعداو رابخت ىدو مب ) ل-جر ىح ( فس. هلاقو هريغو نوذ>.هلاقو) هماكحأ ىف (دئرااك
 (لئفالاو) كاذف(بان نافاس سا ) هلاهاس از هظم ىأ (كالذيانلعم ناكنلانعلا) هلسرأ هللا ند

 ةروهكثملاةلا سرلاب حا ص(دب زىأنب د#وأ) 0 تل (كافو) هيرقك امريغارمأر _هظأهنال

 ىازو وةلهومنيعبديقازعا اىور

 همساو جالاب لعثام للثم هءل عفو

 ىلذ نيد رفعج ونأ

 ةيسن ىناعملا هللا

 تساع ىاونبةيرقملا

 نيذناةنسدر وهظناكو
 ةثام-هلثو نيرشعو

 ضكفر ا ىفامه3مثدحا

 خسانتلاب لاق مداد
 ةسكفة ل ءىلالا لولتستو
 ضيف ةعاج لضأو
 ةل-ةمنياربزولا هيلع
 وبأهللاب ( ىذارلا مانأ)
 ردتقملا ني دج سايملا

 رقعح لْضفلا ىفأهّللاب

 داد_هب ةاضق ىذاقو)
 كاذذائورو (ذئموب

 رعىنأ نب نيسحئاوبأ)
 ندي وهو( ى- ١املا

 لة روك ذا فسوب
 سام نيكل طا
 ةاضقلا ةرضحةفالخلا
 ةحاباب . م>و ءاملعلا و

 نبا لاثو) هقارحاو همد

 طوسملا ف مكه دبع

 ىبألافو لةةانتنم |(
 نك هباح_صأوةقرنح ||

 هلا هللا ناد_ح>
 بر سيللافوأ هنزوأ
 قيدن زالىأ (دتريوهف
 لتقالاو باث نافباست نق

 3 مساسقلا نبا لاقو)
 (د#م و سديح ناب دك

 بهشأ) كلذ لثم ىأ(لاق ومرمغ و َْن وذ هلاقم ل ممىأ( هلأق ودب ةرااك وهثهئاعا وأكلذ مس أب اتت تايل نهيفةيبدعل اىف)لاقىأ

 ناهناهمو هه مو(لتقالا وبان ن افي يةتسا كلذ بانلعم ناك ناز انرب ريغىلا وأ( ءلالوس رنا ىعداوأ )ةلاس رلا عدي لو(اينتىدوهتف 0-0
 ىلد زها نيد عول لارا دز «نركل لتغو وبات هال امساك



 ليةءالوهرفكب لمي ناطيشلا نعلدارأامئاواطخا وىقلزىأ(لز هنا نا ىعداو)تواهَتلا نماثرباقاهقلاخ ىأ (هثرابن عل نممق
 هرسكو أ: الا عتف ,( رح الا لول ىلع ء) ىنيمهانر ؟ ذىذلاىأ(اذهو) لاهاذهو 24+ لوةلانمقسامفالخادهو (هرذع

 ىسداقلا نسا ونأ لات

 :عوف 0 401 ,"دق
 باث ناهللا نن هلي'انأ لاق)

 اطخاىأ(لزهنأ - اناىعداو) لا مريغن م هذزلدو وأاذاى اما أرب نمءانل كرد راب زعل نميف)ا

 لش ءالودر_ةاكي لدش )لإ ه.قد_ ىصبالف(ناطيشلان نسل لوشن مار اغاو) كلذ لوك نادربملو

 ا م(رخ" الالوةلا ىل_ءاذهو)مهليحودوويلاب ذك ن هه ءالاطخلز ىلا !ناهلوةب(هردع

 نانللا قيسواطلا نا نمديز ىلأ نا نءهركذاميفو ( هم ون لمعت ٠ الهنانم)ك لامس هذمقنعاو هلا داعناف) لة ةي لو( بدأ

 كب راناو ىد_.عتنأ لاق لد عاناو ىف رتنأمهللالوةي نادارأ الجر نامل س«ىناسملار ظن ل.ةءال تار 0 لثمرلا
 هرو ع ظاوءاعدمىلعة- فير قمتي هلعلفوف- عم ]منا كسا رهن د خاوي ملو هيلا هنأ 5و م اذهنالق.دنإلاةملاطم

 تمد_2:ىذلا( ىداقلا ن_سحورألاقو) هل عد ذخاوبال_لاذا ىدوتعهنابلئاقلا ضنا ذلوهمالك نيرع ني 2 م-سملا(نعءالتملارشك هل دكلا هذه تمل لق: , هلثم هيلع فنان ملجأ هنانمهوتأك ضارتعاهيلعدربالف هاو رصنملا
 رك-نم ساب فرفكلا
 نء(ب اننا) هلاقام_يقهدمعت ىلع ديدرأر ك8( هللاان' هللا نأ )هركس -لاحف(لاقنار كسىف) هتجرت هدابون ل.ةنالولدقو

 هنردامموولقعةبيغوهركلوءارباممدوق وهرحر : وهيرضب لوه لا ءاندب ؛(بدأ)هدصة مد عىعداو هلاةم 1 5

 هللاانا ( هلوةلل_ةمىلاداعن اف) قخالإك بارع َُط وجال ا ىفليقا 1 فلا هنا ليال هج والفل 1 لهف)#

 حتفبه(لوقلا طقس نم

 هئيد رىأف اقلاو نيسلا

 مدد ( ظفالا محد 0

 ن-؛) هئيندئأ هلوأ

 هل-ه4 (همالك طءضنال

 هلةعةف (هنادل لهأو)

 (رقك )هر ركتوهدوعلا( اذهنال) أب وط ثيخوه_:طانن مانالانال( قيدنْزلاةلا طق وط)ا رركم

 اذهوالصأ ندب نوني ديال يذلا ىددانْزلا بأ دو هاك نينو |هنا نيف خلا نيدلاب(نيمعالتملا) ردك

 طوسم فال هيف هريغدنعولالامسهذماذهو مدع: (مجاصلاةلهاعم لماع ؛ هنأ نممدقنا امىلغءانب

 ةقفلا لك 3

 ىت> هدت_ءيالىذلارمالاو اطل ني > هب طقلا(لوقلا طةسنم)ئُدد »( ملكت نماماو لصف)# :

 نوكةمذي فخ سلا (ظفالا فخسو) مالكا| ىف مهولاوةحيضفلا ىنعمب وحرطن و طقس نا قدس
 نم) ةكيكرلاةقيح لا ظاعلالان مهنمأاشا ؛ءامهيدار لاو ىلع علال ءافو ةمجعمهامخو ةل هه نيس (قافخ: 0-6

 لالا روت نال الذ لو نضر لهنادارماوذلاب ةلاسمالا ىدعهنا طمضلا ق لصالاو طبرتالو 0 7 4 لست ةبادب«هب_ثفرك.فو بدت يغنم اكتب مالكلا ىمفاط|ىأ(هناسل لمهأو همالك طبضول |! ير ديم ات ير
 ل ذاهب ريعفا|ةرمح ٌئثلادع ل صأوتالاءم رمغنم ريقحتلاو ةناهالا ىأ ( فاغخدسالا ىفتقيام) 0 38 1 1
 مقوم ىفانهوهفافةخنوكمال ملظعلا ئىثلاو ( هر ةمظعب) قلطأ نهم لمهابوأ ماكتب قاعتمو هو ا ' 0 جن
 ةلالحو) ةقاجو فخسو يةمظع لك نم. ظءأوه نءفختسا ث حوهردق ى> هٌشلاردقامىأن س> 4 0 ' 0
 ةنافك كوهللاتاذري- ةرومالا ىأ(ءاي -ثالا) ضام# ا:ةعلثعةخ 1 ىفو هلوعفم (ضعب) درك (هنو 0 : لم عراضم (لد وأ) لم الزل ىرقس للا مذل د فخنا اذاليأ ذلادبعلاوهدي-ىأ(هالو ص 3 5 وأ 7 0

 اهدعم ناك اموهر رمالا لاعهيدارب وثاللاىفةغااءهتوكملا|نامدق“ (هنوك- ام نهدنلامظعام ضءبس) ديب

 هلاود- ءوأ لد ردد د هلاحو ل4. هاسل ل "اك هلث مول هجىأءوحنو شرعلاو تاوملاوةكالملا نمانع دوما ةبعك نالو 3

 نو (عزتنوأ) 0 . ةبعكك |! |رتصق لوقي وأهلا ؛دو هل ةعةفاذ -ىلع] دبا هو و توملاكلع 2 ةاعأ| : 5

 (ىلي الاعع 0 هقصوقف و بهذو ذأ ىأ ل ههمنمءو ةحوتف.ةمحعمىازو نوءددلو ا

 لح ور عك هوو 00 كك الاو لال لا اذا لوقا نآاك 0 ةااخو>ىقالا) تساتب :وق<الىأ 28 5“ 66 6.٠

 دخأى ازلا , رثوأ :

 دمدعتم ىأ (دماعالو) ةناهالاىأ (فافختسالاو رافكلل) هلاف اع (دصاقربغ) 0
 هانعم ل_صأو ن نينو ر-غلاىناكه_.:اعمل_ > هنأف هللا ل كاف[ نها نعل يلاىأ (داحالا)

 3 , 2 دوا نإ 1 80 3 0 7 هل اح 0 والا لال

 6 فرعو<-:) لوقلا ( (اذهررك:ناف) هلةعةفاخ_سوه_ةلاه 4 ه:ئءرذ_صاخافل ىلا | 0 6

 ىأ (فاقخ“ ءسالاورفك الدصاق 00 الاء هلو#ب .هاماقهمسابل ردا دانولكو ماركالا:لالحتاذا مانالا

 هنعرد صن هتان( هب 7 وهزمازه ( را )دادتالا اوألولحال يف" فلاد |ةمعالاداسق نم م(داحت زل دماعالو) ه ربةناهتسالا يأ



 ىءلدىذلا(اذ- هوءثأب ريكو وزهثاهتو هير ةباغىأ ( هنزعمظعن هلهج وز هنيق: هلقو هن رةمرحهئافختساوهنيدبهبعالتىلعلد)

 (صقدتلاو فافسالا) ىذتقيهخسن ىو( سج و.هدروأام ناك ناكلذلو )هلا ةمىلعدرا رصأ هيدامتل ( هيه رعالر 1 )هبعالت

 ةزوطا شقد( خبصأو ءزمدةثدقو ىط رقلا سمح نيكل |دبعنيارهاظلا الا لاف( بدبح نبا ىذا دقوهبرل) صقننلا ىورو

 تلة ضان بدك مبسلا نازل اك قفذلا را 2 *.للا دك نب ىك نعىورد (لياخئبا)ةمد«مهرخ آ قوهدحوملاو

 ىلا ب> أرد رتخ سأر ىدك فن وك: نالاقاذ ه هصأّنا هغاب هناىدعسلاو رعونأ ةيكلاملا خدش ىددحو لاق نع ءامو نيعمسو

 نعنادرو نب ةماس نع سة نب ىزاغملا ن عاذ_ه ليلخ نيا خمس [ىورو لاف اكوأ ةبدش ىلأن ركب أف نصماهق نوك نام

 ةعوزك د تاو كو مال 2 ه١ هلبا ىلص ىلا فا*تياصلاهدوع_منبانع مث < نب عمد راد ه باهُشْنيأ

 فاخو هنو ع ىدت ااا خذ 1 01د 77.299ب55522012121212226ل1 ا 0 ا م ل

 بعللاكهيهتالامم مدع ىأ(هنيّدب هبعالث ىلع) هتمدرو دصرر كس -7 ” (لد) ل21 هلوق سانلا نيب رشا ىأ

 0 هن ايصو وهمارتحاهمْزأ امىأ( هررةمرخم هفافخدس او) هل*«ىلع مدقي الهي دب لينا 9 نء«نافوهالاو

 ىأ(ىلاعت و هنا .س) هناث ىفةمظعلا هياغى :هعدا أب , وه( هنأ ريكو هبزعم-ظعد هلعج) ىلعاضنأ لد

 ١ رقك هنوك قدالىأ (ه-يفهن رمالر ةك) روك ذل ا(اذهو) هنأق ول نءهيزعران>العوهزثت

 ةخ-1 قو( تح ون) ه:ءردصا#(هدروأام ناك نا)رقكي( كلذكو) مذنو و

 صر ةنثلاىأ (هبرل ص قنتلاو) هتزعم-طظء ىلع هنراسج ىأهث رتوهناهالاو (ىفاةختسالا) ىضتق

 مساسلاوبأ(ل ءاخنب خبصأو)هنججرت تمدقت دقو( بدبح نب) كاملا دبع( ىذأ دقو) <: اها لاكل

 اهتمهوج ون ءنمب مظع ليقونيعب_لوثالث ةن_س قوت ب ذكللاب متي ناك هنالاقونازيم| ىفىهذلا رك ذ(ةبطرقءاهةفنم)
 1111111 ”امونعس+:و ت تسون

 ورت 1 نادرو نَةَمْلَسْا لعن تح تشب( بجع) تخأ ورب
 نأ 5 1 .هزلا 5 لح رلاةع ىهوىونعملا شدت انلاو ةيماعلل فرمدلا نم ع واممةبطر ةريمأ ىومالا نجرلا د عةدوز

 رس ير | تاك تح ةدشبهيلععقو ىل(رطل«ذاف) رم نم(امومحرت) لجل اذه(ناكو) فاكرك ذل
 و 4 عب | ةمجعملاع انا عقب (زار *كأد-5ب أو عرش ىأءرخآ هزه( أدب لاسقف :):د-صةمنعهقاعومذخأ

 50002 ا هوب رقلاو فافاك ةطايخللدولحلا ب ةثوهوزر لا نمةمجعم ىازوفل أو هل ههملاءارلا دي دثت
 اتياص دوع-_سه نبأ 32 2
 و لاب 1 5 فا عراضم شرب وفو رعموهو داج ع.ج(هدولجشر»)نيلتل اهررخد- :ءءاللاا بياع شرب ولدت

 0 00 ك-ءىت> طاخءاودا<ءامسلا مدأه.ثقر كل اءاسدب سرب ىو رد وءالابهلب اذا هثريهشر نم: ع

 11 0 وأتاومسلامويقزار-كلابذاراف حال ةفاخسهقو عقرتةيلابدء رق ن مما طلت رطلا ناكل

 ل 4ك ١ 0 كلير :وأ) نمْزلا كلذ ىفةبطرقب ىأ (اهبءاهق_غلا ضع: ناكو) تعالت وهةلاحلك ىلعوهةكثالم
 تدلك هوان لاقل م- موقد مطب طمس تيب قت انف ورجل ادد لان زوي (ةيئامثلا تحاض

 5 6 او_.ك<لىأ (او_ةقوتدق ىسدع نين ابأو بهو نبىلءالاد-بعو) هوم داب ة, لوهدل-ثمءاراهدعب

 2 5 ا ه._كاعاو هللا مععانح رصنمل هنالهي- طتقشإام مدعل هل-:ىأ (همد كفس نع ( اومجحأو

 #بقحأ نه نبأ هدب هلاتامىأ ( هناىلا) ه-قم-هعأرب ,اولاقىأ (او را ثأو) ار-ةك دعتال و _همو لاب ن_ثنباح ىلا

 د_يةءالاعثعمل و لز_هلادا“ ءار نملزهوك هنيد_ةئعب هل ىعمال مالك ىأ (لوقلان د ثيع)|

 ةئسورع ىدب نامثع

 ةفواكللاب ىلع فلخو ظ

 دحأ عقرب ملف نيس سد
 ةريبكت ىقالا هيلي ممم
 لاقاهد_حو حاتموالا

 ىف ضايع ىؤاقلا
 اطخىف عقوفكراد-لا

 قوردعلا لت ةطرَق

 فرص, ال بج ءو ب جع
 ثدناثلاو ة-يملعلل لا 770ر7 بججججبج

 رهطظىأف لا راب(ادب لاةفرطملا هذ افامون ج خناكو )اة عو ريد دقواب نك زنيىهمتاوروك ذا فورعملاهعمساهنال ىو: :ءملا

 0و سلو وبلا طن( شرد )ىازهرخآ ىفوةددشمءارو ةمجعمءاذع (زارحلا) أدت ,اىأزملانة+>سنىفو

 نول لد د زابآر هاظلا ناك (ديزونأ ) ةبط رغب ىأ (اهبءاهقعلا ضعب ناكو) هدولج ىلا فاضملار د_صاخاةعم صن ةدعتأمو رح فرد

 شل َر وبأن وكيت ادعمسالو ةحراخ نبل ز نين +رلا دبع ندد زنيدموهوءاهقفلان «هوةقءاهقعلا صعد ناكو ناك رعخ

 رخل ز وأوأ اهياءاربمأن اكو هب رقوأةدلب ايا ا وةمومضم ةثاثع ةينا مثلاس>اص) هلوةناكربخو ء ءاهققلا صعد نم
 لانا عن انااوزت :؟امونب سو ىدحا ةنستام(بهونب ىلعالادبعو) دب روبآضءبلاك لذ ىءدوهىأف ر دعأدتم

 هلوقمىأ(هناىلااو ماس 0 همدعو لة نهئث *قءاومدقي لع (ه.دنلف .نعاوفقوتدق)هعنءرثكالاو او عنو وأ فرص,ف لءفاوأ

 هييدش «ىفح ربو بعل يأ (لوةلانمثجع)



 ملناىأن ب ونتلاب(اذانا)ءاضر لجال.ةةننالىأ( هلرصتننال متءاند_بعإابر ةخسنىفو (بر حثبأ) ةمايقلا مونهيسلاطأ دهم
 نآتاموءو سد عأ) هرع ه2

 تمي>نبان -هابدحعق
 ىلءده-ث ني> ىتفأذا

 تيةاماكلافزي>هيخأ
 تاتقولاماذه ىذرع

 بجو:ساملرعوركب ايأ
 عمل -5 مد_هنهلك ادد

 ن< هلو هنمضةأم

 هيلامل-ظلاورو اة بسن

 ةياغلاو هناكف ىلاعت
 تاق ام متل ةةول ىرمأ

 بجوت_-ا لو اهب
 ىذ مم ىف هللا ىبقاعام
 (ساحنا ع-فرو) اذ_ه

 ىلا)لوقلا اذ_4دةءاملا
 ةبطرقبىأ (اهبريمالا
 محلا ْئ نجلا دمع)

 ةهزههلا عاقب (ىومالا
 ةيمأ ىبىلاةيسنمضتو

 اذهةعسحع تناكو)

 وأ لتعلل (يولطملا
 (هاياطخنم) ري زعتلا

 نمىأ ةمجحعلاءاظلاب
 هنم ولت ادح ب رقأ

 (م-ءآو) هب نهدعسأو

 لولا ةغي_صب
 ءاهةقغلا فال_ةءاب)
 هدنءنم نذالا حج رُخف

 بدب> نبا لوقيذخالاب
 نب غبصأ (هيحاصو
 لعق هل ب رعأو) لوا خ

 ىو (ةرذحب با-صو
 (نيويقفلا) رضع عةحلت

 ليلخو بدم>ىباىأ
 ةيضقلاةخذ:ىفو(ةضقلاهدهىف)ةئيالملاوةعناصملا ىأ (ةنهادمابهتموتل )دامز نب ىد م(ىذاقا|لزعو)

 بجعت ناو ىحندلا لاق نب راكب( كب و) ني دلارعأ ىف هتدابع ق >( ني دباعد هل 54
 لل لوا

 ىذاقلا)هلئاقبدوثب ثبعهناىأ(هلث؟ىتفاو )لقا نودري زعتلاو بيداتلاىأ (بدالاهيف ىنكي)|

 همدتدي>ْنبالاقذإ) ةبطرقىذاق (داب زنبىءوم) وهوةصقلاءذهتعقو ذانيحىأ (ذٌديح

 ةرخ”الاو ايندلاىفهؤازح وهرزو ىلعوهتلةقر زو هيقناك نافهمدةفاراوهلتهب كحأانا ىأ (ىقنعىف
 ةيانكو هذ هقنعىفهرئاط هانمزلا ىلاعت لافؤك ههزلاذاهةنعىفاذك مثالا و فورعمو ضع قنعلاو
 لج وزع هللاز ار اهدار أ هنا ىلعءاسثب امش هلعج و هلءاف ب ئان(ب رزلووخاءاندب ) مشي ةراعتسا وأ

 الراغن ىأ( هلرصتننالث) مث فيك فعوضالاو ةدابعلل لهأهناو هتمظع نعورانك (هاندبع)

 امو مير ومهدي قدتاو هوذا (ءوسديبعا)هرصنن لاذ اىأ(نذلانا) هل بدمامو هقح ف لاخي
 ركذىأ(سلخا عرو) هللا نم هةوخو هنريغل ( بو )هيف ل ةاءاناضرل هيدابع ىح هل ( نيدباعب هن
 ىلا) ساحل باك اي دعب باو * هلوقك هياعقاطافهيف عقواموهري_خىأةعقاولا هذه.لعأو

 ا مال رعت اهحفوةزمحلا مضد(ىومالا كلا نب نجرلا دبع) اهمك احوسادنالاب )+ ريمالا

 نيثالثو 0 وناد_هاحامةممالداعزاكو نكاد اسحاص ماشه نيا نب ندع راادمع

 كلام _هذدمىفة>داولا ت> اصاهملاعو سادنالا ىةملالاادمعنااو رك ذونوم_ءه رعو نيةثامو

 (اذ_هةع)ةروكأملاةأرملاىأ( بجءتناكو)كلامبا أ نعذ_خأناكواض»أةنسلاكل:ىف ىفوت

 جس: الا رعمأ نجح ناادذعت اح وز نمىأ(ءاءاطخ نم هتلاخ ل_ىقو هلاقأسع(ب ول-طملا) لدرلا

 هدشملاةراشاهرك ذوا هت ةدشا مكتوب رقت ىأاهج وز دنع ىلظ# ىتلاةأرملا ىهو ةثيهك ةيظح

 ريمالا(لعأو )املج رلاب رقواس ف هتيم ةدئ عما داتلاوءاب رقالا عما ولذا هّتجوزورممالا ند

 لوةيذخالاب)هءاوثو هتطرشل(هدنعنمنذالا حرخف) هلدق ىف(ءاوققلا فالتخان) لوهجال ىموهو

 نيا( ني-ميقملا ةرمضك باصو ل- :ةفدل تب رعأو) ل_لخ نب بصأ (هبحاصو) هلة ىف( بدبحنبا

 هذ هىف ةنهادملابهتمهتل) بدؤ»لاقىذلاداب زنب ىو«( ىذاقلالزعو) ل_يلخ نب غميصأو بدبح
 ناس هنامدقتو لوقدنا عمريمالا ةيظح نم لج رلاب رقلهللادود>ىق ة<ئاس ملا ىأةروك ذاا(ةصقلا

 ةيناثلاوةمومذ مىلوالانافةاراد لاو ة-:هاد لا نبب قرغلارموا:ه حارمشلا ضعد هحجررخ آ لوقف

 ىتسح قةرونيلب سائلا ضعب هل ماعمةارادملاو دساف ضرغل زو الامن اح: سا ةنهادملا نال ة>و دم

 مدعل(مهمسوءاهقفلا ةيقب خب وو) هقلاخ رهاظلا ناك ناور امتعاب ىيد هل د وأر مضلاه عقدي

 لادلالوةلا(كلذ نمه:ءتردص نمامأو) هن«هعوقورركتوكل ذب, فرع نم ك>اذهو هلق مهمكح
 ةانهوةنههيفلاةياردانهنمتءقوةحابق ىأ:دحاولا ةنهلا)هنمتءقووتد_جو ىأف افخةسالا ىلع
 د. لاقءوسلاصختاوذهو

 ديعسةانفانمءىرعلانا هو-:بلاثي نا ىذ رعت مركأ

 نملوالا بابلا لوأ ىفهنمْئث ىلع مالاك-! |مدق:دقو وح:لاوةغللا تك ىف مالك هدقوساسالا ةقاذك

 حصأو ىلءأ ىناثلاو حاف#و مذ هؤاف ريد" ريغ نمت عقيىذلارمالا نم (ةئافلاو) عسدارلا مسقلا
 ىلاةدرقنملاةردانلاو [ةتخبةرداصلا ةلزالاهرا«تسافاومح اص نمت دناذ!ةميبملا تدر نم(ةدراشلا)

 هدشدلل

 تراساذاامنالدالبلاىفةرئاسىأةدراشةلفاق موق ن هةرئاسلا هانعم سدلو ةدراش اهن'اكفرقت نال

 ,ترهتشا

 عمدمدك فنعم هفةوْا(مهمسوءاهقفلاةيقب)دده ىأ ةمجءمءاخفةدحوملادب دكنب حب وو)
 (هنءتردد نمامأو)هرفك حوضو

 ةرداذلاةرداصلا ةلزلا يأ ءاغلا عب (ةدراشلا ةلغلاوةدحاولا) ةحربلاهلاقملا ىأ نونلا فيش (ةنهلا) هنمتخ سن يفو



 ةعاش : واهاثبمةعانمىأ هلوأمذب (اهائعم ةعن_ثواهاض*ةمر دعب ؛بدؤت وارماع مئاعث) اراقتحأ ىأ(ءا رزاوأ هةنثنكيملا مز

 لثسدقو)ابيلامالاكلارحىذلا (اهنراةمو) اهقي رط ىأا هاي سةخ سن ىفوارماعث.ءابل |(اهجء دج رمثوا علئاقلاحتر و دو)اهانعم
 هح وىلع هلاقوأ )ل ءدقتعم لد ءصعس(الهاح ناك نافل اقع ءامهالاك يبل هباحاف همسابالجر ىدان لجر نعل هن هلا حر الانبا

 لن ؛اوهنا ىلع مالك -١١ل-جهلءاورفكلاهرهاظ نا ث<«فوهو كو ل-تةلانمىأ (هياغئ ؟الف) داعتعا نءالاطخ ىأ (هق.

 ى :ىللع لص مهللارجحلا مالتسادنعةماعلاو وحلا نمريثك لوقي امانامملا هلادَكيبل مهالا هلوق مث هلاباو >-لوالاك .ءلن وك نأ

 ه2 ىد : ىلءهللا ىلص ذك و كلبة ن مى ىلع لص موألا غمس هنأ همدسو كللمق

 رب زعتورحرب( بدو ءاييلع سقاعيفل ديت وةناهاىأ(هارزاواصةنت نكس ملام)ت رشتناوترهتثا |
 (اهلئالاحةرود .واهانعم) ةحامق ىأ(ةع:ش و)هيضةقئامس < ىأ (اهاضمتم ردي ] لثة نود
 (امتراقمو)هن ترد مدار لمراحل معو الا ءامسس

 رب عت هنال ديم سدحوأ ع ء> وبرضو م هق , ون نهارا دقم سل هنأبدت :واااهلت اقلاو>أنم

 هع قا مر مباعلاو ءالٌ_سدقو) ءاهقفلاهتنب اكدودحلا فالك هبحاص مدمن ارم واق 7

 م-هللا هلوقف( كيم مم 'م+هللا كدمل) هلو# («.احاف) ورعب هوديزان وكن (همسانالج رىدانل+رنع)

 ناكي مما يتاح هةباحا د عندناحا قئلاشتمل ىعمو ةمسأيم أدان نمي اوجىف هللا اي ى دم

 (هقهج وىلع هلاقوأ) ءانعد(الهاس ناكنا) نس الا نبا( لاقف)انه» ٌرذنءوغر وهثمهليصقتو

 هريسق» ىف فاو ا|ضارع (لضفلاوبأىضاقلا لقي ؟الذ) ركفو لمايرعغت نه سطوةفخىأ

 ل-_ةقيملاذاهقحم امنعب م هنمرد صام هب لع ) سهرعب (لةقالهنا) انعم هيلع ال( هلو ةحرشو)

 ماع ل ا ا طيضاالىذلا(هيق !او) هلهجام( لعب و)هلاعىهتني ي>(رحزي لهاا و)لاقف

 هقرعىذلاال صقنو ةقخ هل ةعىفن مانهه.فسلايدارملانا مل-عاو « هوو سد>وب رض (تدؤ»)

 هداتسعا كاياذا الت هللا ك يبا لاقىأ (اهناوولو) رد ءمارءأه فلا

 نيالوةىأ( هلوقى ا هلصفىذلا(اذه) رهاظههح دوأ رفكل )احلا لمحت ( ىلاعتدب رةلرثم)

 رذعباللاقو اهيفمهفلاخم_هريغوةيكلاملاد_:ءركذاميفؤكاوهاذه وهل _تلاهذ_هيىف مساقللا
 دقو) ريد_ةفىلاه: هللا هجر ف ةصملا مالاك هيا علزني دقو ل_هقاذك نون وأ مال_ابدهع بد رقالا

 لاقملا فارم دال لاك ارش مانهراعتموهوهيدأ ةلرثو هتحاق قدح از واد ىأ ( ريثك فرسأ

 هارّنههقرعت :[كرتم .كلا هناوندىفىرعملاك ه-:. دلقو هل -ةعف خس ندىأ (ءارعكلا ءاعجسنم)

 هرعلابر ركذىأ( ايلا اذه ىف) نوع نئاكداملالاوةةدن رلام- | نموهو مهتم عج (مهيمتمو)

 هيىلابسالانيه اعف ودع ىأ هلالجاو هللا مارغا ىأ (ةمرح هذه مظعاو فحم ءاو) هم ىليالاسع

 انناسلو) هلءاقشألو ءاددنافاذه(امي لا )نوصن ىأ (هرتئاع) عونلا(كلذنم) نك )م_هراعشأىف ١( وناف)

 هركذ ن نءباجأ مس اط رقه-جو هدو ال-ةهحبقاكلذؤءا اهنك اه مةقهما ؛اثكو( هرذ نءانمالقأو

 صتاندصةاناالوأو) لاقةمد_هناك ممسوهيلعىلاعن هللا ىلص هلو ترا و هلل مساوي5 ىلا ظافلالا ضعبل

 انيكح(ابل) نس> أ ىلوالاو ىفاةلاب صقةخسن ىقونودلاب صذوممتكىةئالان ء(اهانيكحل# اهني

 ىنقلث عامه اكو هه نم

 1 لثاقلا اذه

 قرف ريغنمنيمااكلا

 ني هاقملا نيب هل-ه4
 نمدبالقلا ل_صاخلاو

 كلان :هوحرب و درننأ

 لاق) كلذن-ءفكيل

 ىأ(لضفلاوبأ ىذاقلا

 (هلوقحرشو) فزصملا
 هنا) هبيلع ئئالىأ
 هناال (هسيلعل_ئال

 ردقبب رمدنالو بد 2

 لهاماذا) هيلا دلءام

 هدوع نع ( حرت[
 ةهديعام (نو)
 لواقلاىأ (هيفلاو)
 (ولوبدؤي) لقعلا
 ةملك س.غاىأالاو

 ىلع كيباموالاك يبل

 ىأ ) هلازنا داهقتعا

 ىذلا(هيرئلزتم) بالا
 برو ٍبايرالا_روه
 عيمج نم نيسلاعلا
 (اذهر هكل) باونالا

 ىذتقم) . رع م 2 1

 هر هاظس سب (هلوق
 سل < رصرفك اذ هوك !م-هللا كمل لاقف بلك حاب عمسهنأهندوج ولا صعب نع ىغابدقو مساقلا نبال وة ىذ" فماذه ل دقو :

 تاذاام الذ ة:_ لاق درواك كيبل هءاوجىفادحأ ىدانناسنالا لامتب :نأب حملا نافع ص لي وأن هل

 #١ ريثك ) دا نعزوا د ىأ( ف :رمأدقو) ثيدحلا ف تدئاياناطيمش ىأراذا ع- ثياسغا هنأق هللابذو عتب نأ هل محسن هناف

 ىأ(اوقختسا ا 1 200 ٍءامق ركل ةليدلا باى (بابلا اذه وهيمبتمو)ههئالوسىل[( ارعثلا

 انباثك هزمس ام) مالكلا ل 7 ونلا(كلذنم ا ارعشلاءافخسىأ(١ وناف) ىلا عنو هناحم هسدلل اةمرحىأ (ةمرحاهذهمظع)اوناهتسا

 ىأ(لئاسم صن) انكر ىأ (اندصفاناالولو) هاذعمه عاشر وهانبمةعانشل(ه ردن ء)انماهفاوانءامسا اذكو و(انمالقأو انناسلو

 ان م اورنمهءىنلعتنامناينل(|هانيكحلاهتي ءاورواهتي اكحىأل؟ أدم ضق خس, وواه<رص

 تاكتوص نانالا



 لهأن م)بابلا(اذه در 0 وصقل هذ_هقمأ يك امانياعمركذ ل_ةئيام)اهنءاضارعأ(| مما كانركذ
 بر © ( باي ,رالا بريملا هند سنز وحال (با رعالا ضءعلو#ك )ناد ءلاناد_ههىق(نادالا طيلاغأو)باوصلا طن«( ةلاهجا

 هنالمااكلا ىلا ن4 ا لحموهو ماهقتسالالا وم لا :اكلاموانلام)» ادنلا فرح ف ذ> ىلءس هنلاب (دايعأا

 (انيق_تتنكدت «)ءاقعضل ا ىلعءاي وثالاماةموهو راكن !ماهفتساامناوهلوالا ن نم عنش أعبق هيفواميسالءاقكالامالاك نم

 نال | ال والا صوماتع اذهوأ هاا ,ادك ان هقسامى>ن الاثلل اروطظافىأ(# اكلادباخ)ههّضو هلوأ عتب

 اذهوهنملضفأو هام هلرهظد مهالعف نأ - ذالا لعق نادى هاللاغ انم هع هللا ىلعوهو لاح فه« ءءادمأا

 0 | نهرو 3 نمالرش

 ملوردقلاو ىوقلا ىتلاخ

 دوويلا الا ءاد_هلاب لش

 نوك-ةورىفأ هلام هلت اق

 ثيغااان ل ءلزنأ 3

 ريثالا نيا لاق( «اكلابأال
 ىت]معد_سامرثك أوه

 ريغ كلفاكالىأ حدملا

 كلذ ركذ. دقو ك.سفنذ

 ركذيدقو مذلا ضرعم
 تبحعتلا ضر عم

 ىمتنا نم هللا_عقدو

 رغكي سل هنا ها ضاخو
 عمسولاقىنبملا ف يرص

 كلملاد هن ناميلس

 ةنسفبارعالان هالجر

 دابعلابرلو ية بد
 هةلمكم رخآىلا» رك ذو

 ل#نس>ىلد ناويل و

 الو هلابأالن أ دهشأ ل اقو
 ىدمتت ادلوالوةبحاص

 بابنم هناىلاءاعا همقو

 ىفناملثلالاو ءاةدكالا

 مالكن هريثك ىفعقوو
 1 اجلا نمنيما ارا 5

 ىل-ءوهام نيسعباتلاو

 ةحاو رنبهللادمعل ىو رو ىرءشالا ماعلا لوقهنمو زانالامعتساف راه 2 هل

 1 ا طل 7-10 ل 0 ل ها ا 1 ا حس
 ما" ”ءءار زالا نمهيفال «ة>امقدد شل ال_قندعب ىأ(انياعو كاد ةئلثملاب , (ل 2 :اعامدشا ركذ) و

 | ار: (اده لت ىف دوواماماف) تمد: ىتلا(لوصقلاهذ- مادا كاوا نااوةيم ول رلا

 ه-:ةرعمقح هلوسر وهللانوذر ءبال يذلا ةيدابلا ل_هأو با رعالاةإ-هجىأ (ةلاهحلا ل - هأنم

 (ناسالا طيلاغأو)م_معاب ءطظاغو مه هاف مالسالا لهأ ةطلا مدعاة عب رمسلاو نسدلارعأ ن وذر ءالو

 طلغلاوهو لك عسا ةعرمز هلو-سر وهللمهق- صو ىفطلغلامه_سقنأ تدامعا نيذلا ىأ

 ةيدانلا نكس نهوهوىنار ءا عج (با رعالا صعب لوقك) ةكيلكلا ءاكانل عز يولع ملا

 انيلعل زنا عاكلادباخأتن. ا !اموأن !امدابعلابر) ه هيدحم نسف هلاقز اكو رعلا نم

 دابعلا ب راب ىأبوصخمفاضم ىدانمدايعلابر (لاه ا مالكن مذ ف ءابئايف «اكلابأ الث يغلا
 نينمؤللنآر هلا ىف لوالا نا ل قو دي لاكرنع عا داشلاو ريتك زئاح وهو فود كتءاد- هلافرحو

 0 لاك رن تال «رقلو ةزيسلا وهنا ا دنع ومار ةدسالاب راقكمال زاثلاو

 ىذتق كنون نمناش ىأو كلل ناك ,ثىأىأر عشلاىفةدرطمةدانز رداز : قالطااك- ]فاو :ماهقمسا

 افرطملالازناو كماعنابانتدو ءىأاانيق تن دق هلوقب اذ هند :وكناس>ا نمانثدوءامعنم

 ءاملاهاطعأ ءاقس ل دقو ىدءهاقسأو هاقسلاق ءاهمضو ةعراضملا اتحد هدام .ةسلو لاكارم غت سدس

 لاقي كل ضفدت اوعتءنموانيلعتدضغ ىءانمللل ]رهظام ىءعشلل ادياذ هلوقو ه .اعلد ةاعشأو

 هاوقك هد :لعةمادنلاو هذعع وجرلاو ىأرلاريغت ن نءةرابعءلعءج ملا لا ىفاذه

 ايلادب مانملا فاذه ترصدأو 0 ةبوثباقلاىف ترمضأوف :اولو

 هل.قاميقو هيقماهةئسالا أكو اذهد_صقناك نافهللا ىلعز والو هودوبملا هلا ىذلاءا دملا +-.:مو

 هلمعتس تك لاموىلامو لعفب اعل داليلاعت هناف رك_:مهلصأن ملا: لاوهنمله> وهف راك نا

 ص:ةلوالاناالاراطملا ثيغلاوءاعدلاه.دارملاو رمأ ل زنأو فيعضال ىوقلا لوي و ىرملا ف سانلا
 فالخ ىلءوهو ءاعدول أو مذلا وحدللارع رتادملا ممالك ىءاج لال هلوقوسانلاهب تاع هنال رملاب

 ناىلعلوالاج رخو اض.أ كب ,االوثلابأ الهي عمسدقو كابأالهسايقو هطرشو ف ةركلاهبا رعال سامقل |

 0 تل رشتن [ءانعذ هحدماذافهيلا فاضااو فاضملا نيت محقأ مالالا

 هلبأالهلبا نأ د هشأ ل اقف نحلم ىلع لجاذه عمسا-!كل دبع نين اميا سنأىو رن

 ناكناد 7 هاطد_صقي لوم متابط ا ىف مهتداعىلءىنارعالا هلا ىذلا اد_هودل والودلا والوةمحاصالو

 ناف «انيفتتاامكلل ءادفرفغاف 0 هنعهللا ىذرة>او رنيالوةسد رقو هلاح فرع هنافاملسم

 ءادعلا
 - ا ور يول ةردقلاهقحا:نميفنوكم امئاءادقلاناكلذهحو و# اميقتفا امُكلءادفرقغاف ري

 نوكيفمظعل نمالا ىدغءالنا_نالانالمظعتلاب هيد: لابدارأ ل يقوهانعم ةقيقح ىلا تغتليالوءانبمو برعلا مالاكز احم ىلع ليقف

 رقغاف هلو ناَلستك ونيبوهوانيقتقاام كادفانل ر فغاف ىو رليقو اصر ىف ىلعرت د ن نمو ىف لذيأ ءاعمو أدب رجلا ىءمديق

 مايقلاوهقح ف رصقام هلرغغب نأ م السلا هيلع ىذأ | لاسهناهانعمو ملسو هيلع لاعت هللا ىلص :الوهامتاو لوالاءلاكلا ن مسا تعبلا

 امظنوا رثن(لاهحلا مالك نم) رعشلا(اذهءابثاىف) ءادفى:هدجم ضرعل# ىضرعوهدلاوو ىفأن اف هنموةحيحصهيلعةيدقتلاومب



 بح ل_هاحنءالا)كلذ لم( ردصب امل ةفال ايرالاب ”رمظعتب ىاعتملا(باملا اذهىفملعلا د)ع رشا|اهبدرو ىتلارحاوزلل ريعتسا مثحامرلاهبموقي و ىو تنام ىأ ف اقلاب وةئكئا اركي( ةعب رمشلا سيدان قاقث لد هب ىأ(هموقيمل) زمالك نءو وأ( نءو)
ز هملعت هيلع بحاك سانلا ىلع(هميلعت

 0 وعلا نع هل ظالغالا وهرح 0 و
 نا 37

 ةحاو ر نيا مالك ليقاكه«مناباط+اذهو ثرغلا دنع مث مالكل وأ هللا ى>ىفر وصتنالءادُقلا
 هفلأو حتغلا ىلع ىنيههنا لي ةوو>:لاسّتك ىق مالك هيؤومذلاو حدال لاقي اك بجع:للكلابأالل اة و
 امه. ىقيليالا ؛هّللا بطاخ هنا لصالاو .هليضة:لدعاذهس دلو فةولا ىرجم ل_كوالءارخا عابشا
 مولعم هلا فارفاك ناك نافاوا ناك ن اهوا هاج وهعبط ظاغ نعئيثان هنك ارفكهرهاظ مكوه
 فاقوة_كئااريسكي(فاقثلاميةم مهلعحىأ(هموة,لنم) مالك نم( و) ل_هاحع.جلاهج و
 مث ف.ةثهعمرلاسقي اهوحوراسلابج وعملا سة لاو حام هرلا م ون لالا ىف ىفاتثلاوءاؤوفلأو

 هلوةك ازاحم هريغىف لوعتسا
 فاقثلا نصغاهوذ موق 21 ملهدعص ىلايللا نم 2 رغ

 بام هداشراو همياعتبهس دان ىأ(لعلاوةعب رشلا بيدان) نانالا مبا اوان هرثورامل ريع شاف
 ىث) هريبدتنيما ملار و مأ عاصأ ىأ هفاقث هدوأ ماأ امنع اوت هللا ىذر اهب ىفةتئاعل وق هنموديلع
 اذه( ردصياملةف) هلوةب بس :ألوالاوهللابةةلءاملار ومالاو زوابتلاو ةفاخ ل باب ىأ (بابلا اذه
 لعقلا ىلع تاخداذلوةةاكاهيذام ا املق هلوقوةيب وب رلا ماع( ل_هاحنمالا) فيخامالاكلا
 لهآ نمهنوكو مالسالابهدهعبرقل هاو < رذعيفر وهثهمالك هيفو ىنلا ى_هع وأ اهلصأ ىلع ىشو
 هخيب وتب( هلظال_غالاوهرحز و)هياعب<ام(هميلعت بجي)ةنيملسملااوطل اك نيذلا ىداوبلا
 ىباطلاناميلسوبألاق) لق ملعتل ادعب هتني لنافه_ذعىمهتنيل ىأ (هلثملدوعلا نع) خيب وندسشأ
 ىفةالايمري_غنم عوقولابدحلاهز واحمر وهتلا (لوقلا نمر وبت) ءاقخ لا نعرداصلا مالكا( ذهو
 نءهزنم) هلالج لج( هللاو )هجران ىهبراعنافىلاعت لاقراهماو طقساذاءانبا اراه موق نم مظعركذه
 ددازلا فوكسلا ىلز هلا ةبتعنيهللادبع نينو ء نعاني وردةو)اهركذ مدة: ىتلاةفيخسلا (ر ومالاهذه
 (هبرك دحأ)ةروسكملارعالا مالي (مظعي لاق هنا) ةئامو نب رشعلا دود> ىف ىف ونىداتلاثدحلا هيققلا
 ىأ (هب ل_هذو بلكدلا هللا ىزخأ ل وةي ىح) هلانرت_ةمدركذي (ئثلك ىفهمسارك ذينأ ) نعههرتيف
 ىنعملا بح كلذ ناكنا وقيايالت ارق اهذ مسالا نارتقا نافهوخ و لثق نم( اذكو اذك ) باكلاب
 ضعب هيلع هين (كةريقحر ومأ عيب ىف كلذ ةماعلا لو ةك ل وهيل عىلاعت هللا ىلص ىبنلا مسا ذكو اح سس
 (ىلاعتهّللا مساركذي املق) برغملابةيكلا- ما (انختا شم نءانك ردأ ن مضعءب )ةداع(ناكو لاق)ءاهةغلا
 ملاذلوةدابعلاوةعب رشلاو نيدلار ومأ نم( ه_دعاطب لص: اميقالا) اهرك ذيل ىتلاءاي_ثالا نمئشىف
 يالاكلا ىلامنلاة,الفرعأ لك! العافواقتلاخ ناك ناوابدان تا رقخا قاخو حئابةلاو رشلا هلاوقيضد
 دثاءواده نعلئاذاددش: هزو لاعت هليا ىد رىلشلا ناك وهءاو>رص[كتا روذاقلاو

 اكاذل_:منسحي ف هلعفتو © ىدنعلعقلا لاوس نمح..قيو
 اري_تمتلا كار نود(اريخ) لوهخاءاندب ( تي رح) هلاعداذ |(نا فلل لوقي )هكا دم ضعن( نآكو)
 ىلاعت هللا مساباحرمدم (اريسخ هللا اوسلو ةياملقو ) هلوقب كلذ نيباكلاذ_مبالا نعهنبا مسالانوص
 ةناهملانملاعتفا (نوتعذا) رك ذلاودار والاوةال_دلاك ةءاطريغىفهرك ذنء(ىلاعت همسالاماظعأ)
 ةدابعنمهتلاىلاهببرقتي رماربغفىأ(ةبرقريغف) ةراقحهركذ:رثك دعو راقحاولاذتالا ىفوأ

 عافش 525

 قسنىلءس.داتلااذهو( لثمىلا

 هيلارب_ثاكبدرتلا
 داى اعتو هناح. هلوق
 ةمكحل ابك رليدسملا
 ةددن أ ةققوولاو
 نسحأ ىه ىلارمهداحو

 ىناط# نامل وأ لاق)

 (لوقلان م رول عاد هو

 ةزواغلاىؤفة-ةاامىأ |
 للا و) ةماقم_ىالا نع

 هذه نعمرتمىلاعت

 هناحبتسسنال ( رومالا
 بوم در وأك ىلاعتو
 ضغبي ورومالا ىلاعم
 (انيوردقو) اهفساقس

 وأ لعاعل أةغيصد

 ليقوافف 2 لوععقملا
 نين وعنع) ادد_ثم

 ىل ذحلا متع نب ( هللا دبع

 لاوهنا)دهازلا فوكدلا
 نأ هن 7 دحأ مظعيل

 ئثلك فهمساركذي
 لب ثدببخو بط نم
 هللا ناقسرطلاب ه_-صم

 دقو بطلا بحت بيط
 ٌتاسطلا ىلاعت لاق

 نوسءيطلاو ني هيطال

 لويالىت>) تابيطال
 (لءفوباكلا هللا ىزخأ
 (اذكواذك هن)هللاىأ
 تاكو تام :ورك.ملانم

 ْن-ههانكر دأن م ضءد

 ةيكلا لا (انخاشم
 هةعاطب لص ب اميفالا) ىفاسملتلاهراتخا اك ةفاك ةيئانالدب ر دص مام( ىل اعتنلا مسارك ذيام5)

 ىلاعته.سالماظعاا ريخهللا كازحلوةءاملقو)ل اوهخلا ةغيصد (اريختي ز>) هلاعداذا(نآ-ذالللوقي )صعبلاك لذ ىأ(ناكو
 نبا كار ل غال لاف فور عمهلاعنص نمدر ودةوةب رقي ىلا خلال ةوعدلان ا خالو (ةب رق ريغىف) ةرثكب لمعتس! ىأ (نوتعُنا



 ةفرعنبان عىفاسملثا|هركذاما ذهريظنو هماسأ ن غه>يكص ىف نانح نياوهحام ناو ىلا ذلاو ىذمرْعلا هأو رءانشلا ىف غابأ داري
 قكلرضحاملوقياسئاوهعامسهركي نارك ذب نأىلاعت هللا مسالا هيزغت هللا عت :لئاسلل اة نأهركي ناك مهضب ناهريسفتىف

 هناف هاى دأ» اعدلافهنا وج قلاش لاقمىاب لس< وهوهنامرحهركد اما مهله رمش اعام تركت للك ا ءاالوقأ هوك وأ * تقولا

 اهوحر 55 رنهةجرعاغتي ا مهتعنذ طرعتاماوىلا 3 : هلوةقنورسغملا لاق ةذرع نءال ل مث هئاطع نهر 2ك [ةئاعدبهنح رغب ,اعر

 هداسقم ى-بت :اةحابالا قاض الةها ركلاة فرعنا لاةفهلضفن مم اناوهللا انتزرمهلو#ب أر وسمملالوةلاناار و سءالوق ةمه لو

 ايلاازه هد ,انريغةهار 5 ءااوف اندلع تال هن الا ىرمالا نال حال رهاظ هاظ

 ىلا لاق( ىثاشلا ركب نأ امالا
 لاق رسهنلا ءاروامي
 صقأ ك5 ىدامعلا

0 

 ل ةموم- ءلائاقد

 متت او اناس مهعرم آو

 5 تا مهالعأر اناند-

 قو اع يعفرأو

 ني سو س# هيد

 ترعل !ناك) ه5 اه ثا و

 ىأ (مالكلا لهأ ىلع
 ٍْن دلا لوصأ ام-اع

 (هيف مهضوخةرثك)
 قر لاعا هاذذكأ
 الال_-ا هتاه-ص ركذ
 كن وه وىلاعت هييدسأل

 مالكا لهأ ىأ(ءالؤد

 ىأ (هللابنولاد:ه2:)
 هنولواني و هنولوال
 لوادت هرمكت ل.دتملاك

 لب راند اق مدل
 0 ىأ (ل->)

 دهوهلاك (زعو)

 نأ) هناو رلا فهن ىقثأن م ضءبىأ (ةقثلا ان دحو) ب
 ةنيدمشامااو فاش ارلكت ناغتلا ليغمس ان لني دع ةنار هاا 2.5 ١

 0 ااا ا 11 2 26 22

 4 :وهركذامظعتو هل مظعتا ميقىتل اتاعادلا نم سسأ ١ هدأ .ءناك ناو نم هأ كال اعدلاوم 1: يك

 ةعاط هل عفرمخ ىلع ع نك ءاعدلا نا ليقام هياع دربال ةدابعهنوكوهدو وق ءاعدلا قر 1ةملاهمسا

 ناوءاعدلا ىف هللاركذةةءاطلا نم صخأ بر ل >الاو ءازحلل- هىلاعت هلوقلةبودنم
 هنال_.ةاذلو ىثن :مولكال هناالاام» ظعت رثك [اهو كفودال_دااقم ركذزاالااضرأ هل ماظعت هد ءقْناك

 لاعفالا ف عو رشااىفهلوةو ناميالا قوءاعدلا ىفىلاعت ه »ساب رمصتا| نمةر و" هن_سلللاخم
 رد ا اع لمص اعم مع لم لش ليكم ةهللدل #ابارشلاوم اعطلا مةعو

 ماملالر ظنا او دهعلل هف» ره *نا ل .ةوك.- ةةدئافالق ]وهو .ثوناذ هوه ق ىو :را ىلع :دحو)

 اب ويناثي دح سدل تاب نعرك ذامودب زانأى م :لا لل اقلوةيهباتك هب ومي شو ىف رعلا ني ركبفأ

 مامألا نا )4 -:ءىلاعتمتا ذر ىفاثلل ل يصفتةقثل ظفالا امعتسا ىقمدقتوهن وا رلو>همق حدف

 ساشلةم_: ىثاثلالاققلا ليعمسان ب ىلءْني د« ركب وأ مامالاهرهدد م>و وه( ىثاشااركبابأ

 ةنسل .ةؤهنافو ؤفلتء او همهذمىةدعوهوةلياجت افلا هلمظءماماوهورهمااءار وأ يقةنيدم

 لازعءالا نععج رمت ايلزَم«مورعأ ل وأ ق ناك هنا لل. ةونمث الث وت سةنس لوقو ةثامثانو نيسو تس

 نعش حبلا قىأ(ىلاهته_قمه-ضوخةرثك )نيدلا لوصأ ل ءوهو (مالاكلا لهأ ىلع سي«: ناك)

 0000 0 ن ورسلا سوا :ءمللصأ نارعوهذعى سَ ىأاميع.دعب ىأ ىلاعت هّناتاذ

 اعرش ةمزياميث نآرقلاىفدر وامرش <12. دار دواقتاذ | ثندحتاقاو واحلا 3 :ورومالا ف عورمشلل

 (ءالؤهلوةي وىلاعتهمسالالالجا) اهمعثحبلاوىلاعت هللا تاق دةقيةركذ ىأ (هناغ درك دو )
 سك ومو ليدعلان ملعمت ( لجو زعهللابنولدن»-:) هاه كومللات اذن ءنوثدحاملا

 ةدلوما#لالاقو ةيناثلامهضعد ركل: أو تادنعوتل -ءلاقيفلعف ى:شاهنمو ل.دامءهعجو ىدالا
 سل هل اجالامرك ذءفازعن ا لاقت دقو نات 0 هري-غ

 ىمأق رتغت_سملسو هيلعىلاعت هللا ىلصلاعدقو مالاك- اال_عركش م ةالاوةممالاكلا ثحامملا

 ءهلدأافنو كدب وأ هنو رهظن د ةةلطابتاداقتعااسفتلاذلا قرسغلا هذ-هف هقرق ةنيع._سوأت الث

 ىلع نس ىلا" هللاه دن رمهن_هملامزاك_ةاقلط هموم عن ع ةجاوم _ممادألاطباو بتم و

 ىذلا (بايلااذ هى مالكلا لزم و هه-#عع ءاهداد اا نولدتمت هلوقىف زالاةيدقو هقالطا 0 از فااخم

 3 اريثك هللا ني رك اذلاولاقوا ريثك ارك ذهتلااد رك ذا او: م نيذل اهي ىلاسعت هللا ٍلاَه قيم
 هحرحص ىف نام> نباو ىل_صوملا ىلع وبأوهدن_سمقدجأ هاو رنون<اولوةي ىت>ىلاعتهنناركذاو رثك [ْتدد_4!ىفوتارك اذلاو
 در ودقو نو ارم كنان وةفانملا لو قي ىت>ىلاعتهللار يك ذاو رثك أدجاله باو رودي ءسىلأن عهبعش ىف قييبلاوهكردتسمىفكاحلاو

 رسئر نع صدتو رك ذت نأ ن مرثك [ ذه ثيداحالاو اهنعىل اعت هللا در -ثئاعزع ىملي دلاهاو ردرك ذرغك ااي-ثف>[نه

 لئاقلاردهلبوهللا ركذ نعال سرخأ تنك ىةياهنع م لاعت هللاىذر ىددصلار 9 ؛ىلأ ق يةح:لا لهأ

 ىف هلل يةفاويف رجتي ةعاضد هلت ناك هنا نيعباتلا ضع ن ءواذه 3 وضد هنر دررك امه سملاو ه دام ركذناانل نامعن رك ذدعأ

 (مالكلا) ىثاشلا ىأ(كزني وز هأوقهنمب رغأو مهيدلامسالطا مهيلادد رتلاب فولد, الىآ سامعلاو::ىل]د:.:1اهالوللاةةكلذ

 ىلاعو هناحبسهمسا ىف مالكا ةرثك ب ا ,ىأ(بابا|| ذه ىقالوهخلاةفيدب ةخسن قو



 هيكون ردو هسا ف4 ءاصو هلع نم( :اناصف ىلا ءوحولا عل سوميلع نامت كك ىيذلا) بس خيتو (باسد تانثهلا رس

 نول رول را ديسر ك3 مهو ءةرد كا نين دغان ال: اعلااذه معز ىلع مزاب مديد 2 سس نمو هللاب ل دنع نم نمب ةءالمالهنا

 (قذوملاهللاو )ىف ةلا دنع ىلا بسن ؟ىت> اي نآن ى>الاوهلئ اهلا اذ هىلب كلان موتدنرموملعل كلذ نم مهاشاحو ىدلا ساب ىف
 ةقداقلادع اوقلاو هم اهعلاهلدالايةيلعلا هنأ هصو ىلاعت هللا تاذد نوقاعت + مهع ا ثيحنممالاكلا لهأ ماركلا مالا مذ كلذ د

 تان دقو مناعود ضخ تاور كقنو هللا تاذ ف اوركشت هدالمال_بلاوةالصلا هيلع هنعدروواماع هينوطو الو ىلاعت هللا لاق دقو

 مهعيجىأ م (هنكت ةالموىلا هد هللا امد 1 ؟ا نس سمت ع نه محو لصقل« ريدتو لمان ةرمك الا هةقلا ح شى مارملا| 1 ةىلءمالاكلا

 فريصلا نيكلاملوةكمفوز: :ىأ(م هدحدو) مهدوج وىأ(مهر 5 اوأ)مهلعفو ةوموي>و نم (هناون أ اهيفمهمذك وأ مب ف ختساو)

 نجلا هننانا 6+ ةارودلا ف سدلأ مال لاوهالصلا هيلع ىنلا هللاو نيحْئ شن هرمثد ىلع هللا لز:أام

 - 2 تناقل اه منلاق 1ر7ٌب7بيبيبيبب يي 7772١5+ “لى ىلى[ ئ ئ ئيضضئئخخ977لطل7للْللللللب
 مه

 ركب

 ةتمردض دك 100 لعد :(لسوهيلعىلا عت هللا لص ىذلا ب راس اق هلا ؛راث) لجو زعهللا ى> ىقمدقنأم لثم هيف 5عقو

 هد كلف كلذ : مد || مق( كباتكلااذهف (اهانل فىتلا)لئاملاقةةءأسلا (هوجولا ىلع) هءاكحاك اذه ماكحأ
 قاسم ىل_ءاندنمكح) 8 1 5-3 : 23 - . - م 59 - باودال (قث ةوملا هللا او)

 3 هءقامرك ذىأ(مهب ف +ةساودت :كئالمو)ل> وزع »ب (ىلاعتهللاءايدنأرث اس سسنممث>و لصف #

 7 4 فد داق ىأ(مهركسنأوأ )هي >وْنمهللأ نع ء(هناوثأ اهي ة)ذكلا ىلا ممم: ىأ(مهبذكوأ) مهةناهاو ريق

 ا - 0 لنا ار مادا عون هدودو نا :اىأ (مهدح + و)ةلاسرلاوةوينلادود ورك ن مهدو>و مدعد- ةدعا

 هلو _صقت م دقت دقو (يسوهيل عىل اعن هللاىلصانيسن) بسنم( كح «ئراصتلاو ةوبلا نسا ايلا
 هدم . وهاك بات ْنا

 لاق) ب تانلااذهق "الام ل ا و م ب يما هي و هوأدةملوالا كحو

 نيذلا نا ىلاعت هلل م و ياو بر يعج
 3ك الاال-سرو رتل لكك ف 000000 ركلاهنا مك قلدح وزع

 رفك-و) م ممم( ضع ََ نءؤننولودي و) هلوقلار هكو اناعا (هل-روهللانيباوقر غي نانوديرب 3

 دم>عءاو رفكىراص:لاونآر ةلاولءدالاو مال_بلاامهيلعد- #وى.دعنأو رقك دو ملاك (صضعمب

 نانودب ريو ىنءباهرخآى لااهارقاوأتن”الارك ذآىأ(هب ”الا)ن آرقلاو مال_لاوةالصلا هيلع
 نوك.النا الا نا ىلء لد: اهذهنامو هن الا ءذ عفا حنو رفاكلا هلع ا وأاليد- كلذ نيب اوذَخم»

 ىجولا نم مهءاجاموهيتك وهلسر عسيم و لج و زعهتلاباونم آاذاالارانلا ىفدولخلا نءاصل ةءاناما

 اولوة)لج ورع (ىلاعتلاقو)ال-صأ ين نمو: )نمك ضمد رفكو صءس نمآ ن م؟هللادذع ءنم

 اهريغو فحصلا م( مع مها ربا ىلا لزن :ًأامو) ماك>الا نمهربغو ن آر ةلانم مسالا

 توسل ل طامسالا اوب وقعت وقح>ساو ل يعوساو هلوق نم (هن" الا)

 هذهق( هلسر نهد >أ نيب قرقنالهل رو هرثكو هن 1 المو هللابن م آلك لادو) خد - أني فرش الموجر

 مساقلان ب !لاتو) نوذحسنب (د و بدم نبا) كلا دبع( باك ىفكلاملاق) هلاقام وةك رصم"الا
 (مهءادحأوأ أنت :الا عش نو: 9 الؤه مارت تمدق:(نونسو خبصأو ادبع نباو نودجاملانياو

 (هل-سرو هللا نورقكي

 نودي ري و)اكاموارشد
 هللا نيب اوةرقي نا

 ارهكواناعا (هل-سو

 صعب نمؤننولوة:و)

 دوا اك( ضعبب رقكنو
 دس#و ىسعدأورفك

 او رقك ىراصتااكو

 ىأ (هن'الا) دمحك
 اوذخمي نا نودبرتو

 اطتوتمالي 2 كلذنيب

 رفك.ااو ناميالا : نيب

 َنآ ارقلانمىأ(اني 01 أامو هننابانم آ امو هتلابانم 1 اولوق) اعلا باط اه( ىلاعت لاقو)انيهمايا ذعني رفاكااندتعأوة>نو رفاكلا مهٌكئاوأ انيهماباذعنب رفاكللاندتعأواة>نو رفاكلا مهكئاوأ

 قوأاموءايد الا نم «مهدافحاو مهدالوأىأ طامسالاو بوقعد و قدسأو ليعوس او( هن" الا مها رباىلا) فحصلا ن 5 ىأ(لز أامو)

 ىفالزامالا ف(م-ممدحأ نيب قرغنال لوةىلا)دوادلر وب زلاكم برن منو.دنلا قوأامو لين الاو ةاروّدا| نمىوسعو ىسوم
 هتكئالمو هللابز مآ ١م ممدحاو هم لكو أ مهاكىأ (لك) نونمؤل اوه رنمهيلالزنأاعلوسرلا نما كات هللاىأ(لاقو) ليضفتلا

 له ناو ضءد ن نمل -ضفأمه-ضهب نادقتءنو مواكب نهؤن لب( هل-سر نمدحأ نبي قرفنال) نيلئاقالا جااناسمعا( هل رو هبتكو
 نو“ :دسن اهل -ءل ىحتدلا لاقو ئا< ا هرم زحامكزاوملا نب ءاوه(د هو ب ابدي نباباتك ىفكلام) لاق ة> فن ىفو ( هلاق) مهضعد ليضف#

 م-ثنءفنونحسو) جرسفلانباىأ(خ .صأو) كإاادسبعنباو ةخسن ىفو(ىلادبعنباو نو ثجاسللانباو ءاقلا نبا هلاقو)
 اصوصخىأ(مهئمادحأوأ )امو ع يأ (ءايدنالا



 بس نه مناة نبا نع نوئحس ىورو ل_بهنأالا لق ةمذلا لهأ ن مموهب_-نمو) اهل ناك اذا ىأ (تلثسولو لاةهصقنتوأ)

 جاتالذامباورفك ىتلاهوجولا نمدج وق ءايدنالاب-سسل هنا هيو (هناورقك ىذلاهج ولاريغب ى راصالاودوهلا نمءايدنالا
 نءيةىأ(لصالا|ذ هيف فال ا مدق:دقو) اعوط هلو ةبهديقةطوسملا 3 و( ملسنأأالا هقذعب رض) هلبقام ىلعدئازلا د.ةلااذهىلا
 نياوةماس نب د_عوةطو ملا ىفو ىوزخ الاهوانهإك ملنأالاد_ه باتك ىف مءاقلا نبا لاتةهجولا | لهرمغد ىلا_عت هللا بس

 ىمذلا نا مال ن كلو باو صلاوهاذهو ىلقالاو بان نافارذاكو أ امل سم 04 باك ى> ل ةءال مزاخ
 كي ووو سسوس ( نور سحأ و أ هلأ فذ
 | هيقيليالا ؟«صقتنلا نمئثامممادحأ ب دن ىأ (هصقت:ناوأ) نيعجأ مهيلع همالس .وهللا تاولل_ص 5 نع رك هئاسنأ
 نم) مهثماد_> وأ ءايدنالا ىأ(ممسسنمو) لّدقلاهدح ن العتب ونهعفنت باث ناف(ستكسملول25) 7

 هريغا فلان هيفو هلبقامس < مالسالا نال ل ةبالف (لسنأالا لّدف) ىراصنلاودوهءااك (ةمذلا لهأ
 دوويلانم)نِم_هجأ م يلع همال_سو هللاتاول_ص (ءايدنالا ب نم مساقلا نبا نعنو:>-ىورو)

 الو(ه_قنعتب رض هللا نءارب زعلاو هللانباجيسملانوكك ( رقك هءىذلاهج ولا مغ ىراصتلاو
 ةعأ نيب( فال لا مدقتدقو)ةطو_سملا ف هيديقإك هنماعوط ( لس نأالا) هراعدهاهمل هنال بائس
 ىذاقلالاةو)المأ ب امم لهرشك هءىذلاه-_ولاري_غب هللا بس نمىأ( ل_دالااذهىف)نيدلا
 ل-> ورع (ىلا عت هللا بسنم) ةلك_ءملاهذ_هنع(هلب وحأ ضع ىف ن اهيا نيد يه ةبطر##

 (ىل-ةملا هيلع ةكئالالا نماكلم مث نم نوذ> لاقو) هنك-ئالمو هللا ىلع هنأ أر (ل:ةهتكئالمر)

 ىلاعت هلناهجرد رىلأنءال (رداوالا) باتك (ىفو) صئاقنلا هنو ريموررب نوهركمدامعمهنال

 نافايب رحريص وايمذ
 ساق لاقالاو لس مس

 هر _.هاظىلعرات هلوق

 همس نهر وثلانم

 لاق) «١ مذ ىلع ءئاقي

 ذ» (ةبطرقب ىذاقلا
 نيديعس)ءاطلاو فاقلا

 ةح-سأىو (ناميلس

 ىف) نجرااد_هع نبا

 دم ه.ىتأىذلا( جولاباطخا) مالسلاو ةال_صلاهيلع(لب رممجنالاةنددف) سذأ نب (كلامزع) ضغمأ (هلب وجأ ضعد

 مالسلاوةالصلا ياعلي ربجرعأ ىذلا( ىنلاامئاو)لاقوهلحم ريغيف هعضوفملسو هيلعملاعتهللاىل د | نات سرم) هتلثسأ

 هئايدن ٌأ وأ هنكت دام وأ

 الا اةاطم ىأ (ل-5

 نو:<تلاق)مل نأ
 ن-ماكم مس نه

 ا.همهوأ انيعم(ةكئالملا

 بحاو (لذقلا هيلعف)

 ىأ(بيثتسا)ل-وهيل عىل اعت هللا ىل د دالههجو هللا مرك (سلاسط ىنأن ب ىلع) هياع حولا لازناب
 هنو لد رمج ىلع هيذاكل ( لق)::لناىأ(الاو) لتي م(بامْناف) هلاتقاعةروالاهياعت درع

 (اذهوإ) نونحس ن ءىوررداونلا ىفام ل ثمىأ (نوذحسن عهود و )ه.رم رامالا لع. الوهواطخلل
 بارغلاببارغلا نمدمحءعهمشأ ىلءاولات ةضفارلا نم ةقئاط مه (ةيبارغلا لوق) ل» ريحا طخلا ةمسن ىأ

 هبشأ)لوهيلعهللا لص (ىنلاناكمفوقل)ةيبارغلابىأ(كلدباوحسضفاو رلانم) هلوقبهندب اك
 ولت ىقمال_لا اهيلعلب ربح طاغاذ 1 ةباذلابباىذلا 0 (با رغلاب نا رغلا نم) مم هرتشاى أ ) ىلعد

 ءايدنالا نم .:لكل هلاولاودوويلا نا | _سوهيل عهللا ىبص هع ىدمرتلاهأو راك لير +ةوادعد اوحرص نميفثلامن-ه)دي 1

 انودعوهولاثةلاوب ور ا.لزني وهاول.ةفلد رمد لاق كءمثن ىت> كحاص نهفهب رّدلاسرب هيناب كم
 لاقو) هب” الالي ريحاو دعزاك ن هلق هلال زنافانعبتأ راو رطقلابىتايىذلا لوئاكي:تاقوأف
 نم) مههذمة:دعات ىأ(مولصأ ىلع)ءأنب» رياغو مح وك هيهذم للعوه نم (هباحصأو ةقينح وأ
 هيفام هل بسن ىأ(مهممادحأ ص ةةتوأ)هدحجو هلل_صأالرذك هناب ]اة ىأ (ءايدنالا نمدحاببذك

 (دترعو ن)هةةئأاللاقف(كلذ نهي ىف كشوأ) هءناسويالاو هتبحم نمىأ (هنمئرب وأ) هل صن
 لج 000 1 كا ا ا 2 0 دارو ءرثكلا الخ
 ىذل )ن ا )رانل نزاخ (كلامد-ج 0 ههجوناك ىأ(هن اك)ههر هنم(رخ لاقى ( هلدوتر ىلا لع[ لع

 رهظب لوةنم( نون>سنءهوةو) ىلعةوتتابث اود ةوبت راكناو ىلاعتو هنا> سلبا
 بابذلاو(بارغلاببارغلا نمىل_هبهبشأ ىنلاناكمهفوةلكلذباومسضفاورلا نمةمبارغلا لوق) لد ريجةثط خشب لوقا (اذهو)
 نم) لعلا ل هأرو هج ومهدنع دمت»ملا( مهلصأ ىلءهبا-حصأو ة-ة.ذح أل اقو) ب امكملا باب نم بسام: مه اوقانلطد دقو بايذلاب
 لاق يذلا ىف يداقلا لاقو) ني 1 نا للقب (دترمو هذ) مهند[ نمأرم' ىأ (هنمئرب وأم هما! صةنتوأ ءايدنالا نمدحاب بْذك
 نابضغلا)كمهج وةخذيفورانلانزاخىأ(كلامهج و)ههج و يأ (هنءاكرخ ال

 ىلا ه_:.داث (ىعولاب
 ىنذلاناك اءاو)د-#

 تلاط ىأ "نبا ىلع
 الاو راتنأف بيتا



 وأ ىذاقلا لا ةيشملا وةبرهلاثيح نءههييدشتدارأ اذاامفالذ (ل_ةةكلللامذدصقهنا) هلاحوأ هلق نئارق نم( ف رعول
 وأاموعىأ (نيمدنلاوةكْاللاةل جىلءءانلقا؟) كالا اوءايدئالا ىف ىأ(م_ميف ملكت نميخماك اذهو) ضنصملا ىأ (لْضْفلا
 ايدنهنوك ىلع ىأ(ه_.اعىلاعت هللا ص نام نييدنلاو ةكثالاا نمهنوك انةّةح نم نيعمىلعوأ) نيعمريغا كلموأ اي: مش نابالاجا

 هو  اهرسكوءاملاعتفب( رهتشملاورتاوتملاريخارهملانققحوأهباثك ىف)اكءلموأ

 ا؛مايقلل خر نموهفالاو د_ءافل مختاذهو بضغلا موزل ىفهرهويدشناءاو سوبعلاو بضغل ارهظد
 كالملامذدصقهنا) ىثاقلالاحنم (فرعول) ةخغاابم لكلا ىلع ضععبلا مسا ىاطأ هنأ لق هن هللا ءرمأ

 ناجسلاككلذي منهل -هآةلماعمىفهمر رمالالاثتماه+_طغناهر وضل لتقبل كلذ لعن 1 ناف(لتق
 مومتك ىف فال هرفذىفاكلادنءاماوةقينح وأو كلامسهذماذهو كارم ارهنح ىف نمىلعددثملا

 (نييسنلاو ةكئالملا هاج ىلع) مدقتاميف(انلقاع)ةكئالم اوءايدنالا ىف ىأ (مويف ملكت ن هيغل لئاسملا
 انّدثأواندب ىأ (انققحنم) م-ممم (نعم)دحاو (ىلع) هاناقأاكماك-:(وأ) مهعيجالمه عوج ىأ
 نآرةلا ىفاحي مص همساركذب (هياثك ىف«يلع هللا صن نم نييدنلاو ةكشالملا نمهنوك )مد هنا هيف
 ريا( و)هدوج وب( عطاقلا عاجالاو) ب ذكلا لّدةيالىذلا (رتاولاريخلاب) مهتم هنأب (هملعانتمحوأ)
 عجماو راموهور وهكملاهحسن ىو نيدلاءاملعو ثيدحتاةاور نمهيدتعب نم( هيلع ىفتملا رهتشملا)
 ىلاعت هللاءامسأ نم مسا لب وةك _ئالملا ل-ر نمامه(لرئاكيمو لي ريجك )رتاوتلادحاوغل بلربثك
 رابخأىفكئايملا اهبل ةةسمباتك ىفىطو.لااهادفةكتالملالاوحأو رعاك قازرالاوراطمالاب لكو» ل-.اكيمو توكءلملارارسسأ غسول و حولا لك وم لد ريحة هللاد__عل دريد ىنعموةيئارععلاب
 ةينابزلاومتهج)ةنزن(و)اهلهأو ةنملا ظفح نولكوملاةكالملامهو ىنعموانز و ةظفحو ظفاحك نزاخعج(ةنحلا ةنزنو)رتاوثلاب تب اوهوراذلاب لك وملا كلل ارمسأ(كلامو) ليج ناك وهوكئالملا
 ناروهثمناميظء ناكل ةليئاكي مول, رمجامارتاوةلاونآر لا صن: ملءامناذهو( شرعلااةل+و
 ر-عو ركب ونأ ضرالا لهأ نمو لئاك هو لب ريجءاوسلا ل هأن مىاربز ومك اهتاءاو رثيدحيفو
 ثيداحأ ىفمهرك ذدرو ةن< ا هنزخو كب رانيلع ضل كلام ارا ودانو هلوق ىف هللا هركذراذلا نزاخ كلامو
 اهيلع ىلاعلاقرشعةعمهودا دش ظالغةك.ئالمابياع هلوق ىفىلاعت هللا مهرك ذ منهج ةنزخوةريثك
 ةيملعلل فرصلا نمعو:مناذعلارادل لع منهج هللاالا اهملعبالة نزح ةدعو مهؤاسؤررشعةعشلا ىطرةلالامواو رك نيل ةنةفالامهتدعانل هجامو ةكئالمالارانلا باه انلغجامو رم ةعست

 مهو ضرالا ىف جر ؛ءاملا ىفمهدحا سأر ثيدل ا ىفدروباذعلاةكالمةينايزلاوثدناتلاو
 هد->او ومهلج راو مهيدنأب رافكلانوعثدن مهتالهعفداذاهنب ز نممهدشأو اقلخ شانلا نممظعأ
 لهاح ع. جشرلاةل_حوبرعلا مالك ىفطرشلا مهةدانق لاو ىندك ىب ْز وأت ب رفعك تينب ز

 مهحيدستو مهتفص ىفدر وو ةيناعذعمون موقوف رس رع لوحي و ىلاعت هللا لاق ةيناسةمهو ةنزخك
 نيذلا (ةكشال- م! نمنآرقلا ىف) مهئام -اب(ني روك ذملا) ليفارسا رغم خم م. ملوةريثك ثيداحأ
 مهمالعأ نود مهتاقصداورك ذوريمك ةكئالمه فو ةكئالملاءامسأ هيف ىتلاتائ الا رك ذوم هرك ذم

 م ّر ذامىأ( هلك اذ_هو) ىلاعت هللا هج .رياثك-اااذه ف:صءضايع(لضفلا وبأ ىذاقلا لاق)

 كلموهو( لل -.ئارزءكو) م هربغو مها رباوحونو مد" اك(ءايدنالا نم)نآرقلا ىنىأ(هيفىمسنمو)

 تتاللالالال 22222252 ل

 ىل_ءىأ(هيلع قفتملا)

 نهاظلا( عاجالاب) هند

 (مطاقلا) عاجاابوأ
 هناه.:فالء الام ىأ

 (ليثاكممو لدرعجك) موثم
 ناك نمىلاعت هللالاق
 هلسروهتكت المو هلئاودع

 امهيفولاك.هوليرعجو
 (كالامو)ة فو رعمتآا رق
 كلامان اودانو ىلاعت هلوقى

 هنرخو)كبرانيلع سيل
 هلوقىف(ماهجو ةنلا
 اهتنزنم-4لاق وىلاعت

 م-ف4 لاقوماكءلع مال

 لسر مكنايإأ اهتزت
 ق(ةينانزلا او) مكنم

 هيدانعديلف ىلاعتهلوق
 نيزلا نم ةينابزل عدنس

 (شرعلاةلجو) عفدلاوهو
 نذلا ىلاعت هلو-ق 3

 م-هو شسرعلان وامك
 فوغص ل_.ةئةدناسع

 فونص لي قو فولأ ليقو
 نقاةساع لاو

 ةعبرأن الامهليقو

 95 رأةمايةلام .وبط زثو

 ىلا عت هلوةرهاظ وهو

 كير شرع لم-<و
 ةيناممذءمو مهقوف

 سد رداومد اك ىأ(ءايدنالا نم هيف ىمسنهو) نبر وطسملا(ةك._ئالملا نم) نايبلا فاهعضاومانر راك (نآرقلاف نير وك ذملا)

 ابرك زو بوبأو ناميلسودوادو بيعشو نوراهو ىسومو ف -وبو بوعي و قساو ليعمساو مهارباو طولو حلاصودوهو حونو

 (ليئارزءكو) وه ثموهاك مدآن بث شاذكو مال لاو ةالصلام-_ميلعد و لفكلا ىذو عسلاو سايلاو سنوب و ىمدعو ىي و
 رسكب ل ز زعلاةبوادود-# هلوأ حئفب وهو مكب لكو ىذلاتوااكلمك اون لق ىلاعن هلوق فتوملاكلعنآرقلا ىفهنع رمعملا

 ارامكو نبع



 بحاصوهو( لق ارمساو)

 هلوقبهنعىنكماروصلا
 رودلاىف خ_ةذوىلا_هت

 ءارلا مك: (ناوضرو)
 ةنملا نزاخىأ اههضو

 م-ممعربمملا(ةظفحلاو)
 ىلاعتو هناحرس هلوقبب

 (ةركتعو) نات ان امازك
 هرمسك اما وفاكلا قو

 ناناقلا( ريك: ول ركنذ

 ةكاللا نمريسلا ق
 مهدوج وىلع(ىقثملا)

 ىل-ع) ءاش ءاماعلا 6

 لحال (اهبري# الوب
 تداك ىتااهقر-طورشك

 ىو ةرتاو-م نوك:نأ

 ىرخاى فو اهم ةحشن

 ةحسأ ىقو(نماماف) مه

 راسدالا تشول) ام

 كالموأ ىن هنأ (هئديعتت 58

 ىلع عاسجالا عق ةوالو)

 وأ ةكثالملا ن-هعهبوك

 (تو دامو توراهكءايدنالا

 (ةكئالملاف) نيدودعملا

 امهل هام وق فالخ ىلع

 ناكلموأ حتفلابناكلم.

 نيتءارقلا ىلعءاني مسكلاب

 نالماملا مار لئالاو
 ةك_ثالا
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 00 ةنما نزال لة:هنمونآرغلا قئيرقامهجواهمضو ءارلأرسكب ء(ناوضروزنن هاصد

 1 1 مئنلا اوريعاك نيك ر شملان الوزن انامسأ ىق هرهغورك اسع نبا ىورو ناو صرلا لع َنزاَخ

 لاقو لءريجهياءلزنةكلذلن ا ا ايلوسرلا اذهاماولاقوةقاغلابإ_بوهلعىلاعت

 ىفنوثع وماعطلانواك ايلم_نأالا نياسرملا نء«كليقاتلسرااموكالل وة ومالا لو رق.كير

 لاقف هلاحتداع مث لبق عم ا كانا نمباب حولا 25هقودخن مباذدآ رهعموهاو:دمق قاوسالا

 كب ردا لاةؤ' الاالشار ونه ادد هلع قو هياء ناؤاضر ةنان 00

 ع -حراد- دا 11 ود الراهذ تش نامت :دلا نئازخ دم :اهمهذهكل وق ومال | 1

 باصأ تدصأ هللا هذ امبىل ةجاحالناوضرايلاقفهنل عضاون هللا هلرمشت ماك لد ريجكرظنف 0 رع

 نمىرت اذ ه0 تل ا دهن 0 ناوضرناكوريو كَ هللا

 نيبتاكاما رك نظف عيلعناو الانوار كلا هور "ا روشتة (ةظفحلاو

 ىوروتائدسلاس ةكيرخ ” الاوت انسحاب ةك:امهدحأ ناك 1 ههورخأتانآو نولعم:امن وملعب
 مدع ورجل وعمل < وهقرافيالوخآ ور اعلان اكل مو ىل الابن اكلم ةس#ناسنالاب لك و هنا

 ىئودعلاةنانك قيرط نمد ىريطلا جرخأو نواصر مه انكرت نولوق.ةىداءع مكر هو يك هللامحلا دق
 اعل لات د” الاب نياكوملا ةكالم اددع نعل سوهيل تلا لص لا لاطمنعدتلا دز ناسك نا
 نانثاو هقلذ نمو هدد : نيب نمنانثاو هلامش ن عرخ آو + :منعد-اوراهلابةرمشعو لدللابةرمشع ىىدآ

 ناظوم#سدله.* هش ىلع نانئاوهءْضو ريكس ناو هعور عضاوتن اف ه* ”ءصان ىلع ضاق رح آو هئدمج ىلع

 ماناذا ى_عيمافل_دت نادك 2ك اعلاو تو كل اعلا ىل_صد# ىلءةالصأا الا هملع

 حدو لا مذنب ( ركل مو)اريخ هننأد هازحقهدثك قىط ويسلالال<ااهافو سا ةريثك كلذىف ث.داحالاو

 تيملانايتابن اذ-الا لادا ااك- امام هوف اك اارمسكو نوذلاحت عب( ريك وإلا طخا هرسسكو فاكلا

 ١ هاورن هكفؤلاراو هملا وسل | قح- اامشيد- >ْنا ىطوو_سلالاقو نيحء هعااقدرو مك هريق قءالاسل

 ناىورهنأ ى طر-قالار ك ذوارعش وا رمق نامل نالوا فاذا نفد الانا مهضعدر 5 ذوهقر طو

 د-عبام_هاوثسو ناكلمامهماىو راسا ضراعموهو سانلا فارصذ|لءةلارثسلاناو كاملئاسلا

 مهتمودحاو هتان نممممونأن# ت0 م لص ا تالا اناا ؛عجو سانلا فارصنا

 | لان مهد اهلل !اونانثاوأهفالكتوه نم ممممو شحوتسال ىتحوربةدنعسائلاو لس نم

 فيلات نيك. الا ني هىف هلو ثيداحالا- ااتىفدراولاوهنيك- | ركذناق باو صل اوهو ىط ويلا |[|

 رهخملا لو مق ىلع) نيد دحلان( قفل ةكئاللانم) كلذ ءسأ اطامعىغتسالوجد_ا ودهمق و ىلع سم

 1 ٍْق يعمهم_بأب( هيفي رابخالات دش ,لنءاعاف) ارماعدم 2ع بلاست 8 روام(امهب

 | نيلسرملاو (ءايدن الا) نم هنوك ىلع عاجالا عل (وأةكلت المان مهنوك ىلع) ةمالانم( اجالا

 ,ةزاقلاوهر ,ترملاوترغلا ن مناقتثءاهعأ ل يقونايم>ءأن امل ءامهو(ةكث :اللاف توراموت وراد )

 امم روص نسم نيكلمايمساه ديسك وأماللا مشي 0 اوف ةرمدأ ١ عن :اجدأل والاو

 ىلع ةك_ئالما تفرشأ ثءدحلا فو برقأهري-غب ع.او نب ةئارقلا نمو ىفانن 0 در وزال سو
 ١ ميدعم_هلثم منكوأمههللا لقب رايكم هظعبءالونه هج اماولا ف نوصعي مدآ ىباوأرف ضرالا

 | تك رسةتوراموتوراهاوراتخاف نيك اماورات خال اقف كتدامع نءرت_ةنالز ه#واذهى.كاولاف
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 لدقو ايشدحادبعناكو رهظالاوهوا يك -ليقوا.دثناك لق (نامع و)ىفائااروظالاو اسوأ ايلو هنو ىف ماما (مضلاو)
 كل ههنا ل :ةدر 2 نعىورو ىذ :ىل.ةوىل ءلوقوهو وحلاص لجر ليث( نم ملا ىذر) هلام ليقودواد تن نبناكليقو ابو

 نانرق هلناك ليةوبرغملاو قرشماامهوأيندلا فرت علب هنالثلل ذب ىهسو مالالاريسك 3 ههأ

 ناروك ذاامهوهعاطق عنالامثدلا اذعءا ارامءافةرخ" الاباذءوأ هداك داذء نيب هللا اههرمخ ؟اهاعقاو

 نمىو رهنامدعن[كىطوءسلاو رجح نبا ظفاحما لاقو ةكئالملا ةمصعل ثيدحلا اًذهمهضعدر 9

 امهعبتو هراكنالهجوالفميلاَنلاودر ةأدقو نسما ةبرعش. دح لا غاب نب رم ع نم رد أقرط

 لاقن ماطخملعن ه.و ىلجرهاظوهو هتمرب ف: دملا مالك قايشدعي مال_ةالا قل اف ىمثيفارحح نيا

 عمقودقاو معزاك سلو رقك ةرقمااةر و-ىفامبتيآ ىفتو رامو توراه ةص:ىفنورسقملا ه.ك<منا

 مامالاو ىرعاطل ارب رح أك نو رسةملارباك [ةصقلا هذه -دةفالم اهناكناوةحد ظعةطرو قكالذ

 هيد ديئاسأب4- صقلا هده رخ رخو نيت : دا نم نب رخا لا سعد مطرعصتث اه ن مو امهريغو ىوغلا

 له[ ضعي هدف ةكشالا | فانا 3 اريد كلذ ىلعهللاهاز_>5 كلذ فمفااخن مىلعدرو

 نوصعأل ىلاعت : هلوق لجهيلعو رشلا ل سرك مهريغال مهلسر وها 0 م ل لوصالا

 هوه || سيك رغب هبال عسو .#لا ةمصعدانلقوأو درءالهنالوة:ناثللو نورمؤدام امنولعفي ومهرمأ املا

 ب د رشدلاةوه-كلا ةبلغو ف ءاكلا ف مهمكح مهمكحرا فد رشدلا ىلا ةكسشالملا ن ماوخاس ةأم-م5

 هيلععزك لادم 2 ( مذ اك )ءايدنالا ف( وزرخ ع ونااعونرم_هد ناىلاعت هللا هردقىف عنامالو

 مساق ود دواد كلم ادا دع |للدأ نموهوداعنب ناهقلال 1 4 1(نامقلو)الصفم

 ناكل .ةوادب عن ك١ لوهتاهم ءأن قرع هل عرب نوللادوسا ناكو اعل .ةق فالخهمدأ

 وأايدن ناك ل_هاوةاّةخاواراحن ناك ليقوءارتشا ليئارسسا ىنب نمراسصق لجرلا.ب ونوأ ا .ثدحا دبع
 ناملا نة ذ->لاقو هفالخ ىلءرثك الاواط ا يخا مد: ن مك بدلا نيديعسلاقو ى" :ريغاحلادالجر

 نامزلا:آرمىف اهرك ا 4 اى: ةره-كأ 1 هلووو_نلاه:عنزخو 2 كانه-يلعمللا ن نم

 نيجأ_سدلو نمل دقو ح ون نيا ثفايدلو نم مال لاو ةالصلا هيلع لالا نمززىف ؤ ناك( نمئرقلا ىذو)
 ل-دقو هللا دمع ل ءققلا وة ىلءهمساىف ١ اوفلتخاواياصوبهاصوافمل-وهيلع هللا لص ليلا أو ماس

 نيدىلءملاص ل-جر هنارثكالا اوالمأا تناك ل _هدهيقفلمذ او بعصلاليقوس هوى هقو ردودكم ١

 نايمسا امهوهسأر ىن اج ىلعهموقهب رض هنال ل -.ةةلاوقأ ة رمش نعنر ةلاىذر هئيمساىفو مهاربا

 لءقو س اح اك هسأر ىناح نالل قو قرششملاو برغملاامهو ضرالا فر لراس هنأل ليقو كلهن نينرق

 3 ره ايريقص هاتناكهنالل .ةوه.هومةهموق ىلعهدقف س.شلا فر عيذخأ هنا همانمىف ىأر هنال

 ماللا عاف كلمهنال.ةونامزل ةآرعف ةل_صقمهةصقو كلذرمغ ل مقوانرقىمد ةريفضلاو هسأر

 عون قفاةءاونآ رعلا نا مم_صقدهللا صق ىلا نارعشنيا ( (ممو) حلا لج ردنا حدالاو

 ائاةروك ذلان أو ةيد:تناك اهنادب راغملاءاملع صمدعجروارك ذالحرالان وكيالى هلاناروهشملاو

 ىدويلط اديان باو ىط هرفلاهحج رو غيلمتلاب موي الدق نال ىنلانودلو_-رلا ىف طرت-_كثت

 ىلا ريع ىلع ميرعول_مري_غو هوا ةكسالالا مالك ؛لدت_بااهتونل بهذ ىذلاو د_عبي سلو

 ةانئموةلم-_عمنيسلقدملا (ةي-.آو) لا هفوأ ل يعذوهل-ههنز 0 وقف لمخ|و ىل رعهنأل قو

 نان--نيدلاخو) حسيحصلا ىلعةيدن نك لو ةحلاصةنمؤمةأرماتناكو نوعرف أر عا ى هوة

 ل.ةوهلم اعاموي راوت ناريغص

 ا 1422 اعدل 1 ل ا ٠ و ل ا ل ع هه سس مس ع د سسسسو
 هلل ىل 522-9 هب ىدالار .ملواهاق ثءقءان_حأرماذر هزلاام- 0 تاثهوضرالاىلا امهطمهاو مدآ 0 ع

 تا هنرقىلعهونرضف

 هوب رض مهاعد مث ىبح من
 . تا رخ "الا هنرقىلع

 نيفراعلا مب ركهنالليقو
 ناك ليقوهمأوهيبأ نم
 هناكرو هدب ىل_:اي
 أنطاب املع ل ع ليقو
 ل-+دل وو ارهاظو.

 ل يقو روالاوهملظلا

 نين ره ىذءشاعهنال
 -الصلاهبلعألا ئور
 ىنأ هنعلسمال_ااو

 ىردأال لاقذالمأ ناك

 هكردت مفك احناهاور

 ةال_دلاهلءلاقاذكو

 ىل-_ءريزعقمال_ءااو

 ا احماو دوادونأ اورام

 0 هم لانا دانكو

 ةنبا (ميرو)هنوبتف
 ىلاعت هلو_ةل نار_ع
 محراب ة كالا اتلامذا
 ٌكلرهطو كافطصاهسانا

 تكل اه كافطصاو

 اذكوكلذوونيملاعلا
 ىلا ري--ثن ونوم مأ
 اني.>وأوىلاعن هلوق اتوب

 نوةقحناو ىسوم مأىلا
 انمهلأ ىعملاناىل-ع
 انلسرأامو ىلاعت هلو_هل

 ىونالاحرالاك ]مق نم

 ل ثح هيف .ةومويلا
 ا تاتا دمت مصاص دع ج72 تو سس يع جس م 2 ب سم سس مسمم سس صوم سي وسم سمسم ب

 نك مال- تاويناطلإ 1 نع هلل .ةوهعةنئباونوعرفةأرعامح حازم | ةيسآ و)هلاسرلاو ةومنل نيب قرف نم بهذ

 مود سدعيىءمأ نو 1ةد>وكىب هنعلا وهوةروسكم نيد ( نانس نب لاحو) اهتدسن توت ىعاليادالو اهتوبنب لاقادحأ ف رعأال

 سل عى ا :نانسنيدلاخناك 0 هللا ىذر سام ءنب|لاو مال_بااوةالصاا امهيلعد##و ىديءنمبناكو ب رعلا نم



 ريخت|هأةلّث ل_سو هيلع ىلاعت هللا لد ىذلا ىلهترعدتزودع هلةنبادر وولاثم فوهشأ ىلع هللا ىلص هلا لوسربأ رين

 اهو قي ىلأ ناك تلاقةدحأ هللاوهلةأر قب سو هيلع ىلاعت هللا لص هّةءمسو هلهأ هعيض ىنةنبابابحرماسف لاق تملسأو اهمرك أو

 اوناك موق نآردقلا
 ثعبثمازصالان و طمعتأ

 0 وبذك_ةاميعش ميملاهللا

 سرلالو_> مهامشيق

 مهب ف خت ترامتاف
 عت موقاماو مهران ديو
 وه هدا لاف

 شويحايراسن اك ىريجلا
 ىب وهره كارم > ىتح

 نام ناكودنةرمس

 اعيث ىمسمبلا ءلولم

 ناكود__ءامتأ ةرثمكأ

 اعدو مل -افراذأ دمعي اذه

 هوبذكذمال-الاىلاهموق
 اهرك ذ هلي وطةصق هلو
 وهو ماعلا قىوغبلا

 دقو تببلاادكن ملوأ

 ةالصلاه.اعدمحكنمآ

 ثعسنالءق مالساو

 ثدن لو و ماع أوعمسل

 دجأ دك_سمىل ثلا لدح

 دهس لله-س نه

 هنافاعبت اوبال اعوذرع
 ثيد_>و مل-اناكدق

 ةيبشىل أن باهياورب رخآ
 اعوذرم هرب رهى فأن ف

 ادن ناك عستى ردأاف

 لو هيا عىجلاعن هللا ىل هه نعد را ولا ثد داحالا ن هد روأمي5 و ىف ربع وأ

 تجرخذندعنونكساهموقو وهناك( سرلا لهأ ىت:هنا)ريساغتلا ضعب وثن داوتلا قف (روك املا
 اهاخدأىت-اهدرطوءاصع اف أهعفدؤ هه وتهيلااجتلاف عرزلا وعرضلا تكاهأ ة ءيظءرانأ#
 هوك رتناو تومي وموملا ج راهم بقهودان نا مناف ةراغملاب ماأ ةثالث هوعدب نا ههوقرعأ واهافطأوةراغم
 مايأةث الثةراغلابثكمنا اهياعهعلطيسهناهءلا وأن اكو خزربلالاو>أم_ف دك وم-بيلا جرخ
 م-4لاقو مدهحايصنمةملاثمهسأروم_ميلا ج رخفاو>اصواهلمقهودانى-ناطي كلا مهر ساق
 مةعيطقاو ربىتءامو يعد رآهوك رثينام_هرمأو هنوعمدريخأو ىدصوب اول هعت لذا فومتعضأ
 خزريلالاو>اب م_هريخت ومويلاج رخيلهربقاو ثن كاذاوأر اذاف ةعوطةم ىأ بنذلارتب را اومؤ
 مهريسعت نا ةفاختمربق سنن هدالو أ ىلاف حز ربلاب ريل هربق شدناوداراف عسيطقلا اوأر هناةيممتاملف
 هللا ىلص هللالوسر ثعداماف مم :ةيلهاحةريغلهتيصواوعيذق شوم:ملادالوأ ميمو كلذي ب رعلا
 سع ىبنموهو هموق هعيض ىن ةنبأبابح ماس لاقت هن !اهنايدن ريخأو هني |هتثاح مو4.لعىلاعت

 هنا ل-,ةونيثدحلا نمد->اوريغو هصوصقىف ىرعنياو بغارلااهرك دقمذههنصق ف فاتخادقو

 ىسنعي سانلاىلوأانأ لاق ل-وهيلع ىلاعت هللا ىصهناهح يت ىقىراخبلاهاوراس«لدّةاوامل لصأال
 ناالاهنمعجرأو هو هسيقاني ميحصلا ثيدحلااذهقهننبو ىدي ىنالوتالءدالوأءايننالاو م رم نبأ

 لقاك عوضومري-غدنا ىذمقترخأ قرط هلو هكردت مفك احناداو ردلا:ثددحن الاق رجح نيا

 دعوناك هنالاقيناهنمبرقأوةعب رشم >اص ىنهيدارملا هدب وىندب ىنال هلوق ناباه ضب عسجو
 هموةهعيض ثددحلا ىف هلوق هيل اريشر يك ايدن نك ملف مي لو هموق هب ىدو ىذلا هرمأ متولدوممل|ب

 ةئعس ضادرالو خزرماارمأة رةح مهمالعا هتدئاف تاق « ذئني-دعولا|زهةدئافاختاقناف
 نبتملىأ وطن رب ىهون يل مهمةدد_ثمزيسو ةحودقمءا ارب س رلاو هلاوحأ ضعدب شك ىذلاائيدن

 نوملعت ىىوقتيلاب لئاقلا سير وسد وك دااوه سرلا لهأ ىننارابحالا بعكنعوةرادهلاب
 وهوةيك اطنابسرلا افلا ريق ءو>رطوموللا:ةهموقناو نيمزكملا نه ىناهجو فر ىلرفغاسب
 اعدفرب ونصةرج نود بعباوناك موقم-منا*عجو هللا مرك ىلع نعو هتومخب لوقلا ىلءر اجل | سدح
 م-متقرحأءادوةءاحس مهتاظافرثي ىفهوسدوهولتقفةرج لا تسيفاذوبيدالوأ ن مناكو مويدن مياع

 نانسنيدلاخىف مالاكلا ل هوريلاغتلا فرخ لاوقأ سأرلا باحصأ ىو ناسجيب رذاب ناك هنا ل قو
 لاو (هنوش نوخروثاارك ذبو سوا ىدتىذلا < ددارزو) ناو صنية ظذ>ىفمالاكلا
 ةنكاسةمجعمنيشوةحوتفمةلههملادو فلأو هل مه مءارو ة>ومعم ةمجعم ىارب تدار زناهربلا

 ليقو

 فصن ىردأ النا نمدروام ى.ةت ىلا ءامياوىلا_جالا نامالاةحص ىلع )لجل واد ىنريغوأ ىنوهأ ىردأاممهضعب ق-ىق

 (هتوسنن وخرؤملا او سوملا ىعدتىذلا) س وهلا نادك حاص وهو ع وزغةيقوقفةنك اسةمحعم نب ثقةخ .ونعمةمدعم لدقو

اوريغهعاس[ناوايسن ناك هن ل-يةوددساكل !مهدعاوقوةدساقل امهرصأه يل ١ نوسش و
 اوريفقىراصتلاودوبيلاك هتعب رش

 , موعئادب او عدبأو مهعئارش



 مهوب فف الخلا نوكل (موب رخاكلاوأموباسؤ محلا سيلف) ه6

 موقمهو ىن هنا معزت سوح او هنعب رشا وفوحايد: ناك هنا ل_ِقو ةمجعماهما ليقو ةمومّضم هلاذ ليقو
 ىنرهظاميك- تدار زناكوةدسافلوصأمفوهيوناسملا مموةماظلاو رونلاباولاةنمذلاراقكلا نم
 ذأ ق ومب مااكلاوالمأب اتكوةعب رمثم ه1 لهسوحملا ف فات او نارهم نب ف سام س*ن هز
 رك ذامد_عبهري_فتىف ىلنحلاقوطلانيدلا محن لاقهيبذت م هقفلاست5 قلصفم مم هدب زحلا
 هسى'ئثالق لح 7 وىلام هتقبط نموهو هنود مد-ع ىلع قةتمت شدا رز ىلا ءتهلبا هجر ىفذضملا مالك

 لحنلاولاملاىفىفاةسره-كلالاق لوقأى بتنا اد-جسد رغىأر وأ ىذاقلانممهواما|ذهةهنعلو
 ةئياصل امعزتكوهو ناحبب رذانممالسلا اوهال_صلاهيلع ىدومنم زق رهط ىدود مكحت شدا رز

 لاقو ثئابلاوركنملانعىهنلاو فو رعملارعالاو ناطي_كلاب رفكلاو هلا ةدابع هنيد ل سرع ىبأ
 بيك ١ رثلاتثد_دملاءلا تادوجومأد_بامهو نمهرها ونادزيك ناداضةمنالصأةملظلاور ولا

 ىأوهوامهح ازتمانمثئام او رورشلاتثدحاماو ةملظااورونلا قلخ ىرانل اوامهحازتمان م

 هنمو ىسبتن هيلع لزن هنا لمقو هقنصاةسردنزهامسر اك هلو لكن رشالدحاوو هوةمك-_كءلامهجز
 شوا لعلو دحو م هنال ىل وأ هنس كرو م_مةيقب نم قل | ىلا برق[ هنك-! ةئباصلا نم موق نم هنا ملعت

 انتاداسستكىف ىذاقلاهرك ذامتس أر ماذا | ىلاعت هللا هجر فنصملا مالك ىنوهنعدول ةناماوةرح || -
 ريغ قوطلا هلاقام ناوءاقشلا فام ةحص لعبهذمو عفر مث باثك هيلعلزنأ ناك هناوةيعناشلا

 مهوب فاتح ءالؤه بسنمىأ (مهباس ىلا سيلف) هفرعافبتبطلاهجتاعيءاد لك امو
 (هانمدق نميف كاك )مهتيكام م ود رك وأمه ركسأ نمىأ (م-هجب رداكل او)مهتيكلمو

 ةعذرل مارغ_>الا ىأ (ةمرحلا كلت ) مهيف فاتح ءالوف ىأ (مفتدشي لذا) كا موأ ىن هنا ىلع فتان
 (مهصقنن نم) هإلاقملا ظياغتورحرب عنبىأ ) رحزي نك-او) مهريقوتو مهميظعتبوجو و مهماقم

 هب قيابامع رزعب ىأ(بدؤب ولم ذأهمقام 00 ذىأ (مهاذآو) مه صقن و مذ هيقأم رك نمىأ

 نوكي فرشا| ىف ممتارعر دق ىلع ( مه.ةلوقملا لاح ردقي ) ةناهالا عاونأ نم هوو سدخو برد نم
 نم) ى>ىماكنءىلوأو كلذ: ىحأىأ (اميسال) الا ىارلاضوةمسيداتلاورحزل راد هم
 ديدشتوداصلا مدكبةيةيذصلاو هيداعا نعىنذن هنرهشو مدقنا يس ىلع مالك لاو( هةقيدص تفرع

 وهوبذكللادض قدصلا نمةغلابمةغيص ىهوةبسنءاباهمان فاقو ةنك !سةيةحتءاب ونيتلمهملا لادلا
 هقدص قدحو هداقتعاو هلوةي قدص نموه ل. قوقدصلا هزم رثك نه قبد_صلاسغارلا لاق فورعم

 نيذلا عمّ شاوافىلا«تلاقوايدناةيدص ناك هنا مالسلاو الهلا هيا ءميهاربا ى>قىلاعتلاقهلعغب
 مظعم فرع نمىأى-تناةليضقل ا ىفدايدنالا نود قو مهفنيةيد_كلاونييدنلا نم مويلع هللامعذأ
 ىأ(هنومت تدشن مل ناو)اغن آركذ نممىأ (مممهلضف) فرعنم( و)هعئارشر هنابآو هللاب هقيدصت
 راك.:اامأو)ةيسآو مر كهريقوت موزل ىفةيءاك امنا هيقيدصو هلض قل ءهنك-ل مومل_عم صن ايد هنوك
 ىلع ىفأملا (ةكئال-لانمرخ الانوك ) داكنا (وأ ) ئنهنا ىلءاوة فنيل نمةوبنىأ (هنوب
 نءمد_ةئاممهة-ىفلوقملا(كلذىف ماكستملا ناك ناف) لي_كفتاذ_هىفوال_ثملي ربجكم وتيك-ام
 هيلعمتاالىأ (جرحالف)تاقثلا فلا ىلاءاملع هلاوامنيملاعلا( لعلا لهأن م) راك:اوأ صيت
 ىف) م#هاعل وعملا نيةلوتااو نيدهتحلا (ءاملعلا ف التخال) مهمعالقن هلوقياعهماعل هيلع ىقدضتالو
 هو وراك: نممد_ةتاسع مهرك ذىذلا(ناكنا او)الوأةكئالموأءايدنأمهنوك نم روك ذملا(كلذ
 لمى ضونملا نع) هعذم عدرو( رج ز) هلهأنعهولتي لو كلذاو هلعبلنيذل (سانلا ماوعنم)

 د سمج صح مج ست و جسم د حي ص صحم وس ص ص ص ص سس م ص ص م مسج يي سس اع مع م ل معصسس

 ) 7٠١مافش ( مالاكلا (اذه ل ثم فض وأما نعرز سانلا ماوع نا

 مهثوبن ىلع ق قنا نم( هائمدق نميف كاك ١

 تيئتإلا) متلاسروأ
 اهطق (ةمرلا كلمه
 رحزي نكلو)انط ل -
 مهاذآو (مهدقنت نم
 ردقببدوؤ و) هناسلب
 قو (هيقلوقملا لاح
 افعضىأم_ريفةخس
 ءادالا ةهح ن-هةو-قو

 تفرعئم اميسال)

 هتالوىأ هلم دص

 هحالص ىأ ( هل-ضفو)

 (هنوبن تيش ل ناو مهنم
 راكناامأو) عطاق ليلد

 فال ان وكل (مهتوبن
 نوكوأ ) متون ىف
 توراموتوراهك (رخ"الا

 ال_صقمهنا - عمساف

 ىف ملكملا ناك ناف)

 ىأ(ملعلا لهأ نمكلذ
 ناتكلا نمقعي رشا مع

 مع ريغبهريعالذا ةنسل أو

 2 رحالف) هلم ملاهذهىف
 هراكذ ١ 1 ىأ (هيلع

 وأ ليلدو ملءنءعهيفنو
 ءاملعل افالتخالا لن

 ىخالن كلا (كلذ ىف

 نأهق>ىف طو>الانا
 جان *!هنشالوهيقنيال

 نام ايدنالا فل_خدب

 جر -#تالو ىنب سيل
 رطخ قهنافم--ممم أ

 لقني نأ ىنبذي لب مظع
 رهطامعج 2 وفاللا

 ناو) هريغ دنعوأ هدغع

 كلذ ىف ماكتملا ناك



 ىقمالكلا) ماركلا(فاسلاهركدقو) مالا ا نمهياعدربامىلار جن. الل مالككلا(1_هلةهىف مالاكلا هل سيلذا بدأ داعناف)
 موهلعوءايدت الاب ءارمنونيدي نيذلام_هءا ماعلا نال ه- قو( ةماعال ف كف معلا لهال لع هتدت رسولا ##]م اةملا(اذه لغم

 هيافكو أن يع ضرفاما ملفك اندأ ىلع لضقكدياعلا ىلعملاءلا لضفمال !اوةالصاا هيلع هلوق هءاعل ل م”لعرم+ لب لمع هاك

 توكس !!ملىغينيف ةماعلا امأوايدعتملوالا عفنوارمداقا ذه عفن كل نوكل وهل فاندام مل كفاوهف

 ا للسبب بسبب ْن درالا_<
 هنالهنملءريغنمفالخهيقىذلارمالاوهو هينعبالا هيئماكل ةلاوه_يقةلداغان ناتو هنع عندو د نأ 1 ١ (لم

 وهىذلا ضولا هلر اعنا اذإوهنمصالخلا هيلع يعصب المردة طر وعي : د25 هل الهأ س 1 4 0 ١

 اعرف ضرالا نههياع ىثءامىربالءاللاىف ضث لا نافلويختلا وةيانكلا ليدس ىلع« 2 ىأ(نارقلاب فختسا
 (داعناف) رعاك مالكا نمد مالا ةراعد_سبالاول_هتصخاذلو فرغيب هس اةيعءام ا 0 0

 نءنواهتمهناىلع ليل ل قماكتلا ل <هرارصا|نالئوكو ىرضب (تدأ )رس زلات ديمو ماكل - 50 /

 قمالك. ا ماوعللىأ(م 0 سلذا) ماك هيقلوقملا بسك هب دانن وكي وههيظعتالاه.قيابال 0 دع لد ل هلا

 نيدلاة-ءأن نم مده ن نمىأ(فللاهركدقو)م ممااكل سانلا جايتحاو مهتم اهأمدعل (اذهلثمأ] 6 مل مهب (فصملاوأ ١

 اك نكو

 ثيلثثي سوماقلا ىقو

 مكلابفدأ ن-همملا
 فحصلا<.ؤتلعحاذا

 رييكلالتغلو عا
 ىلع عاقلاو هل آهنأ ىلع

 مذلاو ناكم مساهنا
 دقولوعقم مءاهنا ىلو

 ةناها سد ديلولا رقك

 هناك فىدعمأ

 مق ود لءاقتو م وب هحدق

 ىلاعت هلوق ىلع هرصال

 لك باخو او>افتساو

 فما رماق ديذع رابج
 هامر واض هر-ةس صو

 دشناو قزءىد> ىليدلاب

 دينعرامج لك دعوتأ

 دينع رايح اذان اهف
 موكب تنام اذا

 هيلعلدياموءانعمؤىأ (هت#سلام) هيفىفلت_خاىذلارمالا(اذهلثءىقمالكملا )مالعالا
 هيلع ب ةرثدال هرك ذوئئش ه,توفيالهك رتكةعاطلاو ةدابعلا لا عأ نم( لع)هرتس ست رعأ هن اك-ذ
 ةهاركلاب ق>أ مهنمهدنعملعالنيذلا(ةماعلاب ميكف)هرك كوقب قاعتم( للا لهالإ) ةعاطلا نمرعأ
 ىلا هن هللا ىل_ص لاقاذلو هينعبالامهكرثءرملامالسا نس> نذ هيفماك لاو هل ثهىف صولا نم عئملاو

 اًذهبسانلا مثنأ ذاعملاقفرانلا ىلع هللا همرحاوداص هللا لورد تهللاالا هلاال لاق نمذا ءمل سو هيلع
 نمراثك الاءاملعلاو ظاعوال سياف _اذعلا نمممالةدابعلاو لمعلا اوك رثيىأاواك:.نذاال لاف
 مياشملا هرك ذىتاااهمعتوكسملا ةمكسلاهنمو وفعلا ىف تابيغرتلا

 اهرمسكو ملامضب (قحماو) هريةونوهميظعتنواهتىأ(نآرقلاب خةتانهناملعا لصف)ا
 فختسا ا ًرتلاب صو هةعوهر عمجاذا ف حصأن لا نك هكلاهيق لقوا

 هن : رقالو رذعرب_غاتاروذاقلا ىفهؤا لاه فاقخ* تالا نمو رج> نءالاقهث اء ا

 حرصاماضيأ أرهاطلارذ- هلا او لد اًعلطمتا ءاحئلا مدار ماو تةعض ناوءاز مت سالا مدعىع ل

 خيطات نال ءقولو س>: 0 لا خيطا» هوو رذقلابفحصملاءاقلاكو م عضعإ هن

 هئاقلاكرذقلا ناك اى فدصأاءاقةلاو هاياباع ؟رمهمزاكن الا دعس 1كلذكر هاطلا رذقلا ةبعكلا

 فحصلا.دارملاو هظاقلأ هدا رااوهنم اشو نارعلا سس ىأ (اممسوأ) اصخلمى ا تاز دال

 ىأ(هذحجوأ )هيف ايدوكت نآرةلابيذك ىأ(هييذك وأ)هيفتدتكا اموةموسرملاهظاقلاروص
 معبأ راك_:الاىنادل ّ ,راكنالا ىاطمل اوالانادح لا واسد ذكعلا نم قرغلاوادانع :وأيعت» ركع

 هئمدنأ ركذ أى أ ( هبآوأ )هنمت روسراك_:اكنآرقلان مأ را وأ(هن 3 زحوأ )ادانع همة ةح

 3 كا اريق تاماكو فورح صء؛هداب ز عقو هناف تآ ارقلا مقاولا ص“ :ااوأةدايزلادرتال هنارعو

 وأ) رئاودم ىدصملا ىذد نءيامنافهرثاو“ !ّىئراقلا نم اصق :وهدان رسل هناق4- كافل فةلمسبلاك |

إ)بذك(وأ) )ىوتكسوأ ظوفلمه: امل زك ىأ(هيبذك | ديلولا ىاز ال
 وأ )اهريغو ماكحالا نمهنمضت افىأ(هنمئذد

 5 ىر -29

 ةاكزلاوةالصااك ةيعرمشلا هماكحأ نم (مكج نم هيف) مهجحرصملا ل هللا ل سرلا ١/ صعبك هءح رصاسمتى“ 0 ؛بذك ىدلارهانمد_ اولاو

 نمهقح ىفةريشك تانآت ارنوةمالاهذهنو عرف هناهيفدر 5و
 -4 و

مسوأ )< هةروط_همهردوأحولوأ قروك (هنمئُ وأ )ةماللا
أ ارعل اى (هنمافرحوأ ( هلك نآر ل اركد أىأ(هدحجوأ اهر

 ت

 ىيأ(هبف) ئذلاكلذبىأ(هءح رصامْث!بذكوأه-:مئذب وأ)هعيجنآر ةلابكأ(هب بذكوأ)اذ ردح :اكوأ و(هنآوأ )عبسلا

 ى-جورم اك( م-نم)نآرقلا ف



 رفاك و هذكلذ ند *ىثىثوأ)اطوأ ناين نودىأ(كالدب هةمللع هنن أام قئوأ» 6: امتد اوأ) و-الوأى ب ءاس نع(رب نوأ)

 ىذلا خسانلا ىأ(لطابلا هتان ال ) عينم أ عم :ديىأ(ز ف رم دلال اعهنلا لا هيف ىفالخال( عاجابإ) ةماساق( معلا ل ادن

 دو#(ديج)هلاوقأو هماك-أ ىف ةمكح ىذ ىأ( ميكح نم )لزنم( لي زم" هفلخ ن مالو )همادق ن مىأ( هندي نبي نم) عقدي وأ لطب
 ا :)برغلا ظفاح (ريلا دبع نب | ام“ ”) ىفا غلا ( ىلعويأ ان ىلاعت هللا هجردحأ نب ماشهدياولا وأ هيقفلا ان دحإ هلاعؤاو هناقصو هناذ

 دجأ اذ:)رصعلا ثد#و ن:لابحاصيف ا” دجساا(دو اد وبأانث)هنعدو اد ىأن نس ىوأر رع 1 ىظ رعلا )ن ا
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 اة ل م ءىلعإان آر ةتسلاهنامهوقو فسوةر ومحب + راو 2 ضعد تنك (هتدثأام قنوأ) نآر هلا (هاقن دام ه-يبأن عىو ربىثبللا تدد :أوأ) هريغو ماللاوةالصلاهيلعمد" الدود لاس 1 .اءاناكهيريخأ ا 1 ريخوأ)ةرمعلاو جحلاو
 ع كانو رحم (كلذ نمئنىفكشوأ) مل-ءرب_غىلعماقنوأ هنت ًاامفالذ:تادث .بالاو قنلان هروك ذملا(كلذب 2

 ئراصنالا هللاد_بعنرا مثموهدتعملاٍل-علال-هآنم ( عاجاملعلالهأدنع) هتمردصامسس(ر ءاكوهذإ هاكر وك ذملا
 (ةملس ىنأن ع)ةءاجو مالوكذلاباورقك نيذلا نأ لوقف وك ذاانآ ارقلا ىأ(هناو ىلاعت هلبا لاق لاتف رك ذامىلعلدتسا
 دتعةعبناءاهقؤلا د || ل طابلا هينايال) نوظفاح هلاناورك ذلا زن نحنانا لاقاكهلا هدامح ىمم عسينمىأ(ريز ءباتكل)
 . لاق(ةربرهىأ نإ [3 نه ة-هجنم هال -طابلا قرط“: الث ةناصرلاو ماكحالا ةياعف هنالاليدسهيلا ن عاط نعطدتالق هيلا راجل :اماا مرتك[ ||| لصوت دال هناولاطبالا لمت قتلوا هنرض ل شسؤم (ديج سكس ناس زج هغللت نسال اي بأول

 ل مالك يفو ىلحما ه->و رش ىف هقرق#و ىف تكلا ىفكتاهحل ا رئاسز عشب انكه- هاج" مالو هيد نيبو هدا

 لكس ولاد اظذاحلا (قسوب انتدح) لاقهنايبمدق:( دج ن ب ماشهد لولا ونأ هيةفلا) رك ذيب نا نمره وهو نيب رصملا ةيفنحلا ىرخاتم كدا ءاظص م قَنيناكان سرب وكي دقو انت دحراصتخا (انث) رحسلاو ناطر ةلاباتر دانا
 وحن نمع الا نم مد-ةناكايندلالبب رغما لهأ ماما ظفاحما ى رجلا ( ريلادبصنياانئدح) ل افمدقتد قول ىناسغلا
 لاقنازيملا ةلدقمةجرتهلو ىطرقلا نموملادبعني د نب هللا دبغوه(ن هواادبعنياانث د-) لاق

 لاقل ي_صقت مق: 1 هنع دواد لأن نسىوارركي ونأ مامالاني>وةقم نيش 4 (ةسيادنيلانوح

 دجأ ان دح) لاقهتجرتانمدةدقو ن:لا بحاص ىفاّةسجشلا ثءشالا نب ناهيل س (دوادوبأان هد لد

 ردصم ميملارسسكي (ءارملا د_>أ ىط_تاولاىمل_ىلادلاخوبأ (نوراهنيدي زيانث دح) لاق مدقتايك ةنسلا لهأ ماما( لمنح نبا
 اًضيأَك احناءاورو(رفك فال اهمسا ىو مهضعن دنعةعيسلا» اهقفلادحا ( ةما سى ن ع) نيب راوةعبراوةئامةث_ت لق قو تاركا ف زار انما يلج || هرب ناحيسلا هل عرس دال نضاقو ىانب داع (ىر دمت ان زلال اكمالعالا

 َق راد اورق ع هك ثءدح ىف( .وهيلعىلاعت هللا ىلص ى :ل| نعدن :ءىلاعت هّنبا ىذرةريرهىلأ نع هتجرت ىف مدت
 هم اركا نَي نآرقلا دملمق ةلو-عمءارو ميلا مسكي (ع ءا راسو هيلع ىلا هتهقا ل (لاق دن مدح ًودوادوأ كك
 ا ل الفىلا هت لاق ك_كانمصخأ ىهو مالا ىفددرتلا ىه ب غارلا لافي رملان هءارع هب راسيمارامر صم

 ءاركارسفئأ لوهشلا 00 رهيقاميفةجاحناةارامماوءارتمالاوهثاقل نمدب رمق ناك"
 هلوقهنمو(كشلا ىءب) َن ر-ةلاىف)ى ,. يللا يم تت ذاك اناا رمنمهلصأو(| ارهاانءارمالا مهفرامالف)

 هب رعىف كنال_فىلابعت واوبوةزمشلاو ةيدوغلا ءاننملا من :(لوان)ر فك هيفءار ما نافنآرقلاىفاوراءالدواد جلأ ةب رفد( رفك
 كف || اف ل و 1 6ك هلوأت يعل هدد

 ىأ(ور عنيد« انث) مالعالادحأ ىل 5 اولا

 صاقو نب ةمقلعنا

 الوقزيدءبراو ةثالث
 هللا ىل ص ىلا نع

 لاق حلو هليلعىل وب

 0 ءءو

 غولام 200 ل رختسدحاو ولك نالا رام ان وةس 1م 7

 كلذ نوكين ا نمايلهبحاهةءارقدحا و لك دح+>اذاه ل هو ا للك 2226 "ل لوم

 ىناذهءاحام !ليقوهيلعدازا_عالضفرفك هنماثسش نايناذما ءازء قريكسنتلا مث هيدن ىلع هلا هلْزد ارح قنهنالرفكلا ىلا هح رش

 هتنمضت امنودءار الا ارءاوهالا بادأو مز اكلا لهأ س هذم ىلع ناعما نمهوحن وردقلارك ذابيفىتلاتار'لا ىقءا رماو لادحلا



 سرفغلان وكام ةكلذو مالعالا» اماعلا نم مهدعب نذ ماركلاهءاحصلا نيب ىرح د قكلذ نان مارحماو لالا ب اوبأ و ماككحالا نم

 و هياع ىلاستهّنلاىلص ىثلا نعلهجام نياداو رايك( سابع نيا نعو) زيجعتلاو ةيلغلا نود عتيل مل اروهظ هيلع ثعابلاو هنم
 لام>الامهنمةبآ الالام جاىأ(ليخمنالاهةار و ااددجن اكل ذك و هقنعبرض لحد ةفنيمل ملأ نم هللا بأ“ 1 نم هنآ د دح م

 ىدهل بة نمل الاوةاروّلالزناوىلاعت هلوقل كلذوالصأ هما امههف نو كنالرأدف رمان

 ناقرفلا ل زناو سانال

 لوةيناهقةح ناكو

 ىلاعت هلو-ةاروزلاو
 هنريسؤو ارو زدوادانت آو

 اذكو اضأ نآرقلا
 هروك ذم م هاربا فدص

 بدكو) صوصخلاب
 اهمومعب ىأ(ةلزتملاهللا

 الع ناالا بحاولا)

 (اهب رقكو أ اهمامي
 اهضعد وأ اهلك 2

 6 (اهمنعاوأ)

 اهاعىأ (امغوأ)
 ىأ (اهب فختساوأ)

 (رفاكوهفإ) اهتاها
 نم ةيآ دحجولامأو
 هيففلدفالا وأةاروتلا

 لّث_ةيد_د>او لك ناك هإ-:ةتمكحأ اذال+ 4 |تادحن :٠مةمااغملا و عارتلاو هولدحلا نملادجلاو

 ضدرالا ىهوّدلا دما ىلع هبحا صن ا سنا لك اسال عاملا سأل .ةوهثرصن ىأ هنأ ر ن عهبحاص

 اعبتري_ثالا نياهباهن قو تغارلا لاقدو وانلا د بترثك افانثاداح دق ح وناماولاق ىلاع:لاوةءلصلا
 نالةارام5 :رطانماللاقي ودب راو كشلاتهذم عادا ةرامم او ئرامتلا لادا ءارملاىورهال
 هحو سيلديبعوأ لاو ع رضلا نم نبللا سلاما ىرتكاك هن رع رغع وه.يحاص د نعامج رم هدادحاو سس

 فرح ىل-ع ء صخشأرق. ناوهو اظقالاؤ فالح الا ىلع ل, لل اا ث.دحلا

 ةءارقذحاو لكدحدحاذاف هنءو رقملزن امها اكو هفال ىلعهنكءل ا ذكهوه هسيلرخ "الا لو

 هيلع ىلاعت هلأ ىلص هيدن ىلع لا هلزن ارح هنال رفكا!ىلاهح رخأك لذ نو نان مول و: هء>حاص

 ءاحاكالق وهيلعدا راعالضت رفك هنمامايش ناناناذن اد وادىلأ هبا أو رقءار ظول ريك قو ّ :

 ءاوهالاو مالك لا لهأ ب هذم لءودامدو و ردقلارك ذاهيفىتلا تان "الاف ارملاو لادحلا ىقاذه

 مهدعب نم ءاملعلاوةباهلانميىرسا مهن انمار او لالا نم ماككحالا نمضتام نودءار" الاو

 ءاراادارملانأ ارهطظالا ل مقوى متنازيجعتلاوةماغلا نود ع+ هشمل قملا اروهظهيلع ُثءاملا ضرغلاو

 2008 وهدعلهح وال هنيددلوالا لوقا هنا والو ىراخبلا قاك رت وتلاتآارقلاؤ فالددالا

 لوي ءىلاعتقاىلص ينل نع)ة مبا اورش» د>ىتامهمعىلاعت : هللا ىدر (سامعنيا نعو)

 لحد- ةذ)مهمالسادهعبرق در ملىذلا(نيماسملا نمهنلاب امك نمةبآ ) رك :أىأ(دحجنم) لاقهنا

 كلذ ج - واقنآر- ١ نمةبآدح+ نمل ةمىأ(كلذكو) هأو 5-5 رأو هلل هبي دكا هل ثق ىأ ( هقذع برعض

 راكت 1 ؛ (اهبرفكوأ) الاجااهتامك (ةلرت_لاهنبا سم ار اس(ول غالاوةاروثاادحجنا) هلق اهنوكلاه-ة>الرطخ

 وهناهر_ةواهناهأىأ(ابن +:-اوأ)اه-صقني املك( ممسوأ اهمعاوأ ) لسرلا ىلع ىولا لوزن نوكنالوأر فكدف اههْمم

 فاسلا هذه ىل- ء ظاولالا مد- 2 , وأ ىسعنلا مالاك- ![انلقءاوسىلاعت هللا مالكاهاك اهنال(ر ذاك

 عم-جأدقو) نوةةغاءاضتراو يو اولا ةنفارل ام ىل_علدنلا لاا قاس رهشأاو

 امتاهج واهيحاونىأ(ضرالاراطقا عيج ىف)ءانثنسلاب ءورقملاىأ (ولتملانآرقلان العنود املا

 فدحاصلاقة>-ذىقو يعل ف تلال نركب مير م راعلاا

 نم عسف وال امهم

 رفكمالئابيف فب رحتلا
 ةالصلا هيلع لاق اذلو
 اوةدصتال مال بكلاو

 هيقي ىذلائّدلابنا+ وهواهمضوةلمهملالادلا حّتفب ةفد ىنثم(ناتفدلا هعجانيماسملا ىدياب) مهوبذكتالو باتكلا لهأ
 لَ ) ةيدشملا ناكم م-#ابتافدلاه-هقىو ر واتا ل ةنيهسأ ا هك ةدهنموهود و مدءودا+نمأ | اولداعتالو 0 لامن

 لاق. ةماغلاب , ا لع هنافؤر وسلاهذهلوأنمىأ (سانلاب ريذوعأ لةرخ ىلا نيملاعلا بر هللد#لا ىتاانالا بامكدلا لهأ

 فال ىل_ءهفالكلاةنلوانمدنآ ةلمسملا نا لاق ن كلم اثوهقةروسلاهذهىأهتلد-#لا 5 02 ارق نذلاالا كو

 نم ءاهنا ني-للاعلا بر هند لايةءارقلا نوح تقي اوناك ثدد>ىقليقاكاذ_هوا ويقر وه-كلا| انمآ اول 9 تءاوملط

 3 : زن تيل ةلمسلا نا ىلعهيفةجحالثهآهتيد كانةامسلاةروسلا نوحةتشب اوناك ىأ ةدئاغلاةر وسام ل :ئاوانملال ارنأ ىذلاب

 هنآ نوما-مهلنودحاو كلاوانهلاو كي ءلا

 ىأ (ض رالا راطقأ م.جف)نامالال_هأ ةنلا ىلع(وأتلانآر ةلانانومالسملا عجأدق و)قدصللن وعنأت قحالذ وداةنم ىأ

 نممهرب ريغ ىذا اى قدح ودقاع زا عل نيمسلللا ىدب از فج ا سلا ندعي :بىأ (فحصملا فب .وةكملا)اهئانك و اهفار امأ

 ب درمتلد-منالوأ نم)هيدناجن مهمضاامامهوءاقلادي دش ب( نأ" ةدلاهعجامم)نيدلا مآخ نوصقن وأن ودي ْز ,ا عرق نيدحلملا

 سانلاب ريذوعأ لآ رخاملا)با رعالا ىلع رمدكلاب ردع -وهراكحلا يلعدلا 4 هرب (نيملاعل ١



 لهلعلو ةعدب لبةنس سدا نآر هلا سدك-::ناىلاءأسميا هيكو( ملسو هيل عىلا عن هللا لص ل م هيد ىلع لرْملا هيحوو ىلا ع" م هلي دنا مالاك هنأ

 ىئةلملا اوبك ةيباحصلا نا ىلع عاجلا نيد ءقدلا نب اا مناك شال هناك !كلامسهذمىفنآرقلا نمتسلامنالةلهسلارك ذب

 برهليد جايداربْنإ انزال هل-_صقالتلزئأنآر مل نمهنآ | مناة يقنحااذ 2 91 نم نوتات عنا ذر رالاروتلا لكل اوأ

 هواب/  ىقمالك- !!ناءأنأب ن نكلوةحتاقلاةامسدلا لمد ::ةحتافلاةرو-نيملاعلا

 ك2 222 71ا6 17571 ي54ا 757ا 2 2رييهؤيجتتسلُيمي

 هنآ تسدلةلمسدلا نا ىلع كلام به ذم ىلع ءانب هر :انمليقا1هجو الق ىنصملاةراءعول هواهتمهنآ

 تصالااذكوي اى لا ىلع عفرلاو رحاب بر هيد لا هلوةىف زو ونبي هذملا ىلعةي راحةرامعلا ناهاهمم

 (لزنملا بخور :ىلاءتهّنلامالك هنا) ماللاعات الادلاركنوكزوح ولية هم .ةهذاشوعأ ارةةباك>ىلع

 تب هاك ” ىأ( ىتح هيفام ع ناو لسوهيلعيل اعمل لصد م هيدن ىلع )مالسلاو ةالصلا هيلع لتز راح هب

 هدصقي ل ناف(كلذلا د صاف افرح هنم صن ن مناو) ظعاو موريخو ىهشو رعأ نم ىنعمواظ غل هيفسنرال

 ةلروإراةهيترف اكل طةسأهنا نعي انكوه(هناكمرخآ فرد هلدبوأ)هيفجرحالفهوحضو ناينل

 نك( عاجالا عقوئذلا) مامالابىمسملا ىفامشعلا(فحصملا هيل ءلمتش لاك) أرق ِ مم( ةرحهبق

 نمسمل هناىلع) مزعول- _ق ىنعفلعاقلل ندم ع- <أل_ةولوهلا» أذن :: ( عمجأو هي اع)هباحصلا

 لهشام دلانيبام اة ناف 5 (ر ذاك هنا اذهلكل) دصغلاب(ادماعإلافرحولو هي ةدازامىأ(نآرقلا

 الص والضفة الاماز لا ضءدأر قاوم وىامدعلا م>صلاىق ةئياثاهتافةروس لك لوأ ىفةلوسدلا

 ايقمهعف تدثأام نيةئدلانيبامدار 1]تاق «روسلالد اوأىانآر ةتسدلاهما لاق نمريف كت مزليف

 2 رخف هيلع عاجالا عقو ىذلا هلوق نم مولعماذ هوروسلاءام ساكو عفت ذك سدلا ذو هتدن آرقىلع

 نآرقلامج رت نمهي .ةل-خديالفنآ رد ةناداعتعا ع هليد_فمرتغ نآرقلال يدش دارااورك ذاه
 نالوةدالمحرتملا ناك -ه عمم 1 ءةءاورد اك ةترعلاب ماكتلا نع هز جعل هر ىلصا وةهيسرافلاب

 نععدجر ةغينحاب[نابب اح ىححا ريشلا صعد ىلع قد هروهط عماد هو ىلاعت هللا مالك ونآ رقهمااك

 (اذهو)ريدتةع قارا لكما اقركبك>ناككلذك ن اكولو سحعلا هذم ىْدَتَسب اموهولوقلااذه

 اماما ىأ رز رئاك ص: وأهيفدازنمناو ق>فحصاملاىفام ميجنالجالىأ
 هلاقأا؛اهياعيذكلا اوءاريذالا ىأرذ_صمءاقلأرمس كي( « رقلاب) اهّمعهللا ىذ طرنيةموثملامأ(ةكئاع

 أهتعا ريهيةثدثأىذلا(نآر ةلافلاخهنال) دهعلل هب رقلا فد رع دوهروهثملا كالا ةصةىف نوقتفانملا

 تاس اعمهلوسر وهللابذك5 (هيفامعبذكهنالىألثقزا دع(نآر هلا فلاخنمو)ةبرقلا كلت نم

 نطلع ميالهنافة_كئاع و ىف كلام نعل وقئلااذ_هىلعر ص رتعادقو ىعالإك ه ةودنلا ماعم ص قت 1

 َّض وصخ نال كلذ ىلع هيث ضنالفةكئاعَف ذة ثء>هرذك هناهينآرعلا سي ذكةدارأن اهناناليلدو

 دل نمهيثهيحرصام باكر ابن آر قلا فلا #نادارأ ن أو مم شيلض قرح .عمربغ بدلا

 ه.ك.ةراام لحس ناالاكلذك سلوا مع ىهنلانآرقلا قدر وةريبك ب كرا نم لكر شكت مزمل ف
 ملسأ نافذ رماة مك نوكي د رقك هنالولهنا ىلعدلخيهابةيكالا ىف حرصدق هنأ عمد هن علا دعب
 اهنعىلاعت هللا ىضرةشئاعسس نم ىطرعلا لاه كلام دنع هش 3 ةشئاعب صو عة*ءاذهنا هنآو> ءلععال

 هلبأ لودر ة 4 ءذأهم5نال ني:مونم منك نا اديأول-ه اودوعت نا هللا ,ك-ظعن لج ورع هلوقلرفك اعلطم

 لاقوك لامن ماذهتعمسر اج نب م 5 ثهلاقرقكو «:هناج ورز ض رعد مل سوهيلع ىلاءت هلا ىلص

 نبال مون هم +:6ن ا هلوقو تانموثلا ئاسك ن دأ ةشئاعست نمىجتاشلاب تاحأ لاقى رعلانب رك ونأ

 كدب , ىذلاو#هنى ل مارد ةلافريفكشلا

 تن .داحالاوربر ثلا ماقمف

 ص راعمةل مل ابايؤف

 ديفن الفاداحآ اهوك عم

 اسد وبر اضعاو عطقلا

 فاتخا | بآ؟ هونالا

 ةلّدسسم ىق ءاماعلا

 هنأ دش هللاوةإ تلا

 عيج ناو)لعأىلاعتو ||
 تباثىأ (ق>هسيقام
 ن-هثاو) قدصو

 اد_صافافرحه:هصققن

 هاددوأ) صقنلا(كلذل
 ولو (هناكمرخآ فرح

 هيفدازوأ) هناشريغمل
 ٠ هيلع لهتش ملا افرح

 عقوئىذلا (فح_ملا

 ىأ (عا اجالاه- لع)

 م 3 وةباتك

 قو لو-هخا ةةي_د

 لءاقلا هغيضرةخسن

 هناىلع) مزعو مزح وىأ
 (ادماعنآر لا نمسدل
 ًانامسنالو اوه-سالئأ

 و ذىذل ا(اذه لكتا)

 هدأ ار زلاو ناصقذلا نه

 تااز ةلاالا (رغاكهنا)

 ىف تانث ىثلا ةذاشلا

 ةياورلا سس ستة - ما

 اهقدلي ال نا طرشي

 8 00 را ا

 0 هنالل_:)العالاداغتعا ىل(نآر ةلاىلاخ نهو)ةثءافنوكل ناةشئاعتحاسما ربفل زانلاهضعب ىل(نآ رقلا
 ”ج والد يخل متو |ايبةءارب لق م ممعر دصاملاهيف ذاع ىلع ىف ذقلا دع لوك .اعىلاعت هللا لص ىنلا نك !امناواهتمارب ىلعةلادخايآ نم

 كلذ ىلءءاملعلا عاجا نافكلام ص صختل



 ميجا ذهوامي 1| كلا ىعوم هللا ماكو هى اعت هل أووهس د دك (ل-:ةيامب ءاكد ىد هومداكإ ؛ ملىلاعت هللا نالاقنم مساقلا نب اكاقو)

 نب نجرلادبع) اضنأ هيلع صن وه.لاق ىأ( هلاقو) هل زتعملاوةن-لا لهأن يبهريغو ىسقنلا نممالاك-لا ىنعمىف ءالك-لا:ًءاوهيلع

 ىدافاي .هثلاحارأ و ىده مهنابةملعأمو : لات دو ةيهكألا كلامو 15و قم عد وم نادت الإ 9 | باحصأن ء(ىدهم

 ىدهمك س اوداههانةملعامو قدر طااىلا ىدوجيىذلاوهاضب أىدوملانا قالو ىجتنا قد رطلاىدومىذ 0 رهىداهاناللاقو

 لوامّدلا ةوجىلع ىمست اهلك ءاهسالا نا ىلعةيفرعلاوأ ةروخللا ةلالدلا ىلع ىداملل ل+و ةيعرشلا ةيادملا ىلع ىدهملا لج هلننأن هو
 لأ نميذنونحس نبد لاهو كلذ لام« ءأوةثئاعالو ةمطافالوايلءالودج أو ادهتوادو #ىمس ْنادحال عصن ناك املالا وكرمتلاو

 مهو حاف وواولارمسكب (نانذو“ ءملا

 ْق أموت عمه-:ه

 ةن اهدا فداصملا

 قئىواوذتل ا!لاوةمالا

 مجأ بذ-هملا حرش
 نا َلَكفع نوملسملا

 ةحتاقلاو نيَتذوعملا
 ةيوتك-ار وسلا رئاشو

 ناو نأ ارةفحصااق

 رك اممايشلحج نم
 دوعسم نبأ نعل ةنامو

 نيتذوءاأو ةحئاغلا ىف
 هذعحيحصن سيل ل طاب

 لوأ ىف مزح نبالاق
 بذك اذه ىلح لا هباتك

 ائاو دوعْس سم نب | ىل_ه

 نعمداعةءارقهنع عص

 ن--ع شيبح نيرز
 اهيقو دوعسمنهللأ دمع

 ناتذوعملاو < ظاغلا
 ن-عىوراماماو ىمتنا

 امههيقنل(بوتناالا هقنع برمضيهللاباثك ن ماثسيل) سان !اوقاقلاةروس همهم

 ةشئاعاومركذالا لهأن ااذإو نموئموهو ىفزي ني> ىنارلا ىنزبال ثري دحك ةقيقحار فك هنوك ىذتقءال

 اذهو رئاكو هثهللابذك نهوهيذك دقت هذمهأرباعهّللاهأرب نم سس نموا ممهنلا اهأرب ةث> |: ةرهطملا
 ضورلاح رمش ىف حرمص هناف شلل ذك س ل ةيعفاشلا نعءىبرعلا نياهلةنامنا هيلع ليو كلاملوة ىو رط

 راص انزلابةثئاعىذةولواضدأ قاك-ااقلاقو ,ةثئاع صوص: ىفكالامسهذ.ك مهمهذمناوهفالخ

 مالك ىناهريغ فدقك ءاضأ ىلا واج ءارعب لرب مظعلانآر هلانالتا>و هلال ماهريغفالذار اك

 لاعتهتا نالاقدم) ةيكل !املا ةعأ نم( مسالا نب الاقو )نابع ش نبا نكالعن لافت نامعر ىدساا

 ادءملتدك ٌملارد كلاب قأو راديلكت ىمومهللاملكو هلوقىف هللا ب ذك هنال( لّدقب اميلكت ىءومملكد ل
 قنىف تمد :هل_-لاهذهوهيقز ودشلاىلعةل-جوهليو هان نء ميا هيف صن هناىلاءااوة” دلل

 نينجرلاد_بع) ىسواهللا ماك فن نمرك ذامىأ( هلاتو)ه-هالك قرارك-_:الذىلاعتهللاتاعص
 لع ناكى ندا نب لاش دهم مالعالادحأ نا الاىؤاو :الاىرصبلاديعسورأن اسح نب |(ىبدهم
 لاقو)همسلا هلج رخأو ةامو نيعستو ناس ةنسونوةثامو نيثالثو سدنةةسىفدلو ثد دحلابسانلا

 ذوعأل قوقل لاب ريذوعأل ةةدو سامهوٌةدد_كملاواولارسكت , (ناتذوعملا لاق نويفنونح نيد

 لةةهىأ (هقنعب رض نار ةلاىأ (هللاباثكنم)نانرولاىأ (ام اًمسل )امو ناباميمس سانلا برب

 0 وعملا نا نمدوع-سمنبانعرمت_ثاامىلاةراشااذ_هو هلاقاع عجرمف(بوي 37
 هللاتاملكيذوعأىل اعن هلوقك م سوهيلعىلاعت هللا لص يب ةلااههبذوعي ناكن آاعدامهناون ارقلا

 مدعنمناالا لهأ نم هلثمىف مهودي ف يكوهيلعءا رثثاهنأم رحنبالاقدقوةمالوةماه لك نمتمان |

 تبّتكه ناو هظفحءا فدك اهقح_صمىفامهمتكي لهنا طاغلا سدسوهري_غوزجعملا مالك !|نييقرغلا
 ىامثعلا فعلا ستك امانهد#فحصءةءاحصلار كن نمدحأل كل ناكوامطو زن لءةهفدصم

 ناتذوعملات سل لأقول هناوةيهذاشلات تك نمراونالا واهلك حاصملا كلت تاككرثةب احصلاةفرعك

 هحولا اومالعالاف رج> نبا لاقالثااعوأ رقك ايماعناك نامهضعدلاقوو رعكىقفاتخانآر ةلانم

 رفك اذكوهن واتت ىف لاهو م.م مدحأ ىلع قتال ذ نالز يمل ءالاطل اخ ناك اذا نيةذوعملار كنم رقك
 7 نوال ا دءاور قدح ”ءهلئاذم

 ردع ىلءباو -ن لهك ةناف © هم دل هي 4م !ىوو لاق 5 »* 6-5 دو 0 أ نمنيتذوعملا كح ناك 1 كود ن هلو كلفناف © هيلع دكمناةدق ىو وتلا لاه تلق ده ان[ نيتدوفملانوكإإ] - 2 -- دوه نبارك ادقتاقنافو ةلملا الخ ةذوعلاكهيلع عمي نآرقلانمافرسوأةناركدأ نما[ ىو, ار

 تناك هنال مهما ىفام اشار كت اعانآ رقلان مامهنوكدوعسم نبا 0 وضلاه جو لعتأَو 4و

 انآرقامهنوكلا اد>>سدلو هذم لد ؛واناذهوههرمأهةلدنملو هنانثاب ايل وهيلع ىلاعت هللا لص ىنذلارعأا مالا تدثيالن اهدنع ةحفلا

 قءسام اذهديو اولا وكلذنع مع -9 اماما اهيقونامثع نم رزقتدتك ىتلا فحاصملاىأراملذ كلذ لو. ناك هناباضيأ بيحأو

 تنثلا نودي دلو ةدمعب ىراخم | هيرت ناودتتملا روك ذملا هلدهب نيا مماعنابهمعمهضعد باجأاماماو مزح نبا نع

 ركنا ن مهقغلار هاو واذ_ه:ءارقلاتالعتم نمةياو رلاهذ_هودوعسم نان عةءارقلا ىوار هنالمقمسهريغقوءأ ر لاق دقي

 لوعملاوهلوالاو لوأولورغكنيرخاتملا نمعب لاقو بتنا رفك لورثءريغنآر ثلا نمنيتذوعملاو



 ىأ(دهاثدهٌثناكلذكو )نوئحسنباىأ(لاق) بوي نآالا لحم ةنآر هلا نءىأ(هنهفرح رذكن ءلرقكىأ(كلذكو)

 دحا وامهادوثمناف(ال اخ مهارباذخشي مهللانا) لاق نم ىلع ىأ(هيلعرخ 1 دهشوامءاكت ىدوه ماكي :ملهللانالاق نم !ء)دحاو

 ه9 امهنال) هلوقنمىلوأل ءلعتلا اذهو ن آرقلا صعب سب ذكدتوهو

 0 يااا ”؟7إ؟إ©؟ٍإ؟إ؟إ_َهيبيب0ببب بيب اببببااااتاتب7اتابتا +؟7؟ >+7+؟7؟7067:بببليب

 | هناهنءباو 4 |تلق 1-0 ةديحص قرط نمءاح هنأ نمب ورج> نيا مال الا خ. .تافرعدت :اىتلاةدصلا

 | ةرو رضلاينيدلا نقم ءولعمامهتدنآ ر25ن <الاامأانآ ارقام موك ىلءمراك: اد ع سارا

 هلافاكان آرقامهنوك الهه صمىقامههسر راك ناوهاسءاهراكنا نهكو رامنأ ىلعامهر ك2ظمرقك

 قو ةباس هان سو هيل عىلاعت هللا ىلك ىدذ هلا رمأامالا دنع ىذلا فحدملاف تش « ل هنالريغو ىف الق أم ءلا

 تبوس ”.نآالا هقنعبرضي ىأ (ه-:م فرك بذك ن ََن هلك كلذكو)هيرمأ عمسالو هدنءاب وتكمهدحيمل

 ماكي ل ىلاعت هسا نال ات نم ىلءلدعدهاشده_ثنا) تب منال ةةيىأ(كاذكو) ) نونئحس (لاق)
 مىلاعت هللانا)اضدأ(لاقءنا )لولا كلذ لاق نم ىلع ىأ(< #لعرخ آدهشو) ماك (امياكن ىسوم

 5 اعمياده_كاك(امهال) هلو-سر و هللس» ركبوا هنن[ عسي هنالل خي( الد ا! مهارب اذخشب

 هذاختاو هميلكت دورو نمىولا نمهيءاجاميف :( مو هيلع ىلاعت هبا لص ىلا ب ذك هنأىلع اعمتجا)

 لكده_ث.نابةداهشلا يقلل ىهوءأهققلا اهركذةلٌعسمىلا ةراشا اذه ىفو هراحرصمن آر 2اقاليلخ

 لواللر ظني لهفدحاو امهمدوصقملاىنءملا نكل ةرابعلا سس رخ” الا هيلع د هشام ريغ'ىث ىلع امهنم

 هلامصو هلعح هنأ ىلع رخآ دهشو» رو* هأى هلكوهنا يمدها دوش اكل بت اثاوأ تاهت لج

 اقيفلت ىكسل واهعم رخآ ددع عدم واهعتب قهلك و هنارخ وهب راح اهذه عسب ىقهلك دوأ هنان>ىف

 نب نام ءوبألاقو) هقفأا سنك ىل_صغمفالخهيفءاهقفللوةريثكرث *المز هلو ءاهققلادنءادراونو

 ةس قون ةءم ردعلاراث' الاوةيعبدبلا فيل ” انلات>اسديىفان كلا كا هاا ىرمدملا ىداقلا (دادحملا

 ةقىلعت.ساو خورشلا ضعي اذك ةداعالا نءةينغ خم راوتلا ىفةترتو ةئامئاتو نيعد رأو عد رأ

 ةيطعلاةل>:لاو معزلا ىندعاربثك لمعتسا وهسيلا ت سئناوءاعدا ىأ (دي>و لا لحد 2 , نم عيج] هنم

 هنالاتهدب ىريعهنأ ن مل قامو نيدحوملا مال_سالا ل-ه نءانههرانك ةلمهمءاخ :وهواضي[ة+حلاو

 وه وهسسقتلا يعدي وهام اواهيةدعءلل لخد ريغ ةنمىل> و ,رعمربا اهل ةيئاسفن ةيقيكو قيل"

 ةنلالو هر لع لدا نأ رقلاىأ(ليزنتلا ن مف رمان هرم هدم)ك يكرفاكتاهب ثدْدشي
 صعد ىق عق هواك ماللاب وأن ينثالوأدحا ولهسقنب دعتمو هوءابلارو هادعو( رقك) مس و هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ددعتمةيلاعلا | ناتج رثؤم دعب (ةيلاعلا وبأن اكو ر فك هدعب هلوقل رفك-الهنمضتل هيوقتلل خنلا

 هدنع ارق نا ىأ(هللةن0) اب أرقم ريغمءأ ارقب(لج رمدنعأ 0 ارماىردنالو

 راكدنالا» نءعايداف (اذك ارقافاناامأ) ىراقلل(لوقي و)نآرقلا نما ثركنالثا | (تأرقأكسل) هنأ

 هت رت مدت ك هيره-_كثل عختلاهنار هاظلا ( م هاربا) ةيلاعلا فل وةىأ (ثللق ابنا 2

 (نمهناعمس) اه>ةفزو-كوهنظأىأةزح-هلا مب (ءادأ) مها اربا(لإةف) ىميتلا هنا ل_هةح و

 نيهللاد_علاقو)نآ رقلاىأ م رغك د5 هوهنمفق هر :رقك ( نهناىأ ريما نمل

 (هلكهب رغك دقفنآرقلان هب ”انرقك نمإ هنءقازرلادنعاوراميفهنعمتلا ىضر (دوعسم

 ضعبب ديد كلا( بذك نمزى رمدملا ميملاب(ح رغلاني بص لافو) لجو زعاهاثاةل تي ذك هنال
 هناحب_سوهللاب ر شك دققدب رقك نمودب رقك دقف) هأك (هببذك نمو هلكهبذكدةفنآرقلا

 ىدو-هيل|(فلحتايدو- .(ممصا نبع)ه-ةج رئانمدقو ظفاحمل(ىساقلا) ن حل اوبأ (لثسدقو

 ىو( ىنلابذك هنا ىلعاممتجا
 ىتلل- دكد ةحيست

 سلا هللا ىل_ص

 نعل ةناهيقىأ(لسو
 ىلاعتو هناحمس هللا

 نامثع وأ لاقو)
 3 اطنالا لاو(داد_هلا

 سلا صعب ف عقيدقو || م
 دادس نبا نامثعوأ
 باو-صأ و نياهداب ب

 هطوةسملعأ ىلا 07 هلأ

 لني نم عبج)
 بتانىأ (ديد وحلا

 هداقتعا عضاو هيلا

 نا)ىل-ع (نوق-ف 2 م)

 0 و ر_عد_-4 ١

 نآرقلاىأ )ل رخل

 يدقلا ناقل مركلا

 (ةيل اعااونأناكور رقك ٍ

 اذا)تآارقلاةعآ ل

 ىأ(ل-+ ر هد -ئعأرق رد

 لعيل) اهقرعت ةءارقب

 لوي وتأر فاك سدا هل
 اذ_هو(ادك آرةاقاناامأ

 ىف هطاءتحا لاك نم

 (كلذ غلبق) هدعر ون
 ةسيلاعلا أ ن نمهلوقلا

 وأى خنلا( مها ربا)

 مط( هأ رألاقف) ىحيتلا

 موس هنظأى أ ةزرمهلا

 0 ناشلاىأ ( هنأ

 فرخ )دح+ىأ (ر 01

 نال( هلك هب رقك دع هم

 نذونهضعنب رفكلا
 مر جاو و يييررسل تس سس سب دس سب وسر سم“ ب 2 ير ل ل ل 2 ل 2 2 ا يا م بعمل

 لن "ايرفك ن م)فازرلا دبع فنص ءىفاك(دوعسم ني هللادبع لاهو )هاكب ناميالا ماقءموةي ال هنافهضعس ناميالا فالدع هاكب رفكلاب

 نآرقلا ضءبن 2 زم) ىرصملا(جرقلا نب غبصأ لاقو) مهلك ل سرلارقك دقت لوسرب رفك نمك اذ هو( اك هررغك دقفْن آرقلا نم

 ئدوهيلا(فاحفايدو مداخن ع ىسباقلا لسد ةو)همالاكب ىأ (هللابرفكد قف هبرغك نمو هيرغك دقف هببذك نم وهلكه.بذكد ف



 نع) مداخن مى الا :ادهش) 0 م حو مة :اروثلا هللا رعلو رخ ؟الا لاقفار و.لابمل)

 لمدحت) ةفانمالا نعش ماى أ|ةغصب 11 11د لت وطالطا لطلدرا أ( لكاس دحاولا

 ةناضالاهذهن مرهاظلا نأه- يو( موقي رخثو مهليدبتل هللا دنع نم ئدد نيك_سمنم دوويلا ىردالهلعلذا) ل ةلاادحل(لد والا

 هللا ىمسدقو هللا ناثك ناهأ هنا نمه.ة نحناميف هل لخدالفأ بنوك همتنال 0 مهنوك امأو اهبمهصاصتخا
 هملع مادام

 ىذلا( 0 او(ده عكف ةأرو» هللا ن ( ىذلا ( رخ"الا هلل اق ةار ودلاب هل) مهربيغتو مهش رحت ((كلذب) دحاو( دهاش هيلع دهثف ةاروتلاهللا نعل) همصاخ ىذلا ( رخ الا هلل اقف ةار واب هل 6
 6 وملا ةار ون ولع :ءلامغا) نعاللا( لافإل معدي ترحىبتلا / .صضقلا٠ نءهلاسهنا رخآ دهشمن) هلاق

 (ل هلا بج وبالد>اولادهاشلا) هنملوث لا د اننا( نارا فر خيام رقي ىتلاةفرحا 0 00
 هلإ ن وسر ان ب
 دويملا ةازوت يد (ةفصب)هدهش ىذلا ( رمالا اع ىفاثلا و دهاشا(و) هيلعةداهشلا باصن ماع مدعل د يسال 0

 و دأن يذلا ندم قرف

 ءازو هللابإتك ناتكلا

 لمت دوييلا ةار وثنالن ءاللا مالك ىف( لي والا لمت ) ىتاا ةغصلا كلو مهتدباهنوسرادتي ىلا
 ىأ(هلعاذا) هللا مالكو ميار ونالم_متار وناهئاواهوفرسىتاا لمتكتو مدن ىلع تلزن ىتلا
 هءجوأامم(هللادتع نم“ ئس نيكمةمدوهلا) نادةتعيالىأ (ىربال) ةارو_ةلاهشا نءللئثاقلا

 ةالصلاهيلعىسوهاببىفأ ىثلا ةار ودلا ( مهقي ردو مهل .ديتلا !تسوميلع ل اكد ص ئمول 1 0
 ىلع امهتداه ثىف(نادهاشلا غن اولو) هليادذرد ملاع صعد لب د وان :واهطاغلأ ضعب لد دمتي مالسلاو 1 0 َ نوم :
 قاضل)دوبيللاهتن اًضال متت ةقدصد هذي .ةدورمابهقماعت نمايثاث هلااع(ادرحم )اعل (ةار لا ل ا اكل ةظفاحل

 اهنالاووةاروشلا هير م ركن (مهضعب نا مزحنبا لست :ورخ آرمالهرهاظ نعهفرص نع لب واتلا نا 0 1
 نوفر ىلا عت هلوةدعب هدقتعي نامل ل ىعملا ءالازهو هريس” ىفا وأطظخا امئاوارتاوت مهيلا تلصو 0 1

 لب وتلا ل عو هل ءلاغتثالاانل ةجاحالف هفالختده اذ ثيداحالاو ن آر ةلاو هعضاومدعب نءماكلا نآ 0 0
 ةفورعملاةنبدملا(داد_غبءاهة:ىفةئادقو)ةلدبملاةةرغااهحسن ىأدهعلل همالاك ىقتار ومافي رعتفأ| 01 9 0
 ىأ (ذومخ -ثنياياتئسا ىلع) انونةريخالا ل دبتومجعتو لمهتاسهلا دف تاغلاهيؤودب رعمةيسراف ىهو 0 0 5
 وهورخآ الاز ومهم مركمةنزب ل عاف مسا (ْ رقما قايسامهنمردصاسعب وتلا هنهيلطهنا ىلع 2 0 ني 1
 نيدجأنيد-منسحاوبأوهذوبن-ثنياوةفورعملاءادالا ةيغيكنءاههوجووتآ ارقلال_هبملاعلا 1 0 6 ,

 لاذوةنك او ةدسحوملاءابلا مضو نوذلا نوكشو ةمجعملا نم عاقب ,ذو هش نب تلص نيب ونأ دولانا عسمربدتو

 نهعذمب و فردي ىأىرحتالو ىر حي هناىفاسملتلا لوقو فرمدل| نم ح وم ىمجعأ -عةمجعم
 دجأ (دهاجم نبا عم)دادغب ىأ(اهب)ءارقالل(ني ردصتملا نيئرقملاةٌعادحأ) وهودج والفرصلا

 8 :نملواو هوءارعلا سئرىدادغبلاركي ونأذام_سالا ىويمتلا دهاحم نت سابعلا نب ىدو «نبا 0
 دهاج نيا نارقا نمت. 1ارقلاءاماعريها ثمن هذومنثنياونيئامو نيعبرأو س<+:ةنسدلوت 1ارقلا || 1 1 5١

 ىقءارق )للرد صت الو هيفدإ ف عمءاسؤرلاءاملعلا نايعانمناكوةمصاختو ةسفانمامهندب ناك 1 ب 7 0

 ىد>و طايساابب رضتلوقلاهيلع ظاغأو كلذهيلهكدن أوساحم هلدقعتهيلعاهو ركسأتآ ارقلا 7 1 ا

 ئرقيالناعتبان:ادعب رضحم هيلع بثكو دادغبل داعمتةرصبللوأنئادللجرحافهملع سانلاولغ نم || ماو م
 (ذاوش هئارقاو هنءار ةلزىلاعتمتلا هجر غسل لاقاكذا اوشلانماهريغةوهالصلا ىفهب ورقي :ناك ام 0

 د22 يما

 م رم دوما نا اعتق عدا دخت اهي ىلا ادقو) ىيقوتل اىل وهللا ول واثلا لمح | ىلوالا 0 د وأنا

 00 اردتنم ريغ 4 0-0 2 وم-ضمودح ومقاوحا شب لق وىنا.هلثلا و ىاحتاه بح رايك ةنك انو 3 - وقم

 7 ذامانه يدارللاو ىهتناءارقلان مام هالكو ها 1 را اع اوةمحعملا ا

 ئأ(اهبني ردصتلا نيئرقملاةمئالادحأ ىرقملا) ذو: نب تاصا| نبب و 0 21 ما ف ب وى الإ
 ذاوشر) ريغل ىأ(هئارقاو)هسفني ذوبنش نبا ىأ( هتءارقب)ةمارغلا مهل .اج ماماوهو ىتةناب قل«: هم(دهاعت نبا عم) ادع

 سا



 هيب رعلاةقفاومىفاثلاوةءارقلا ناكرأ دحأو هر( فحص ا ىف سلاس) اذه عمواهرئاوت تشمل ىتلاتآ ارقلا نمىأ(فوركلا نه
 ردصلةمال ميكن اكو لعل ١ 0 رك 010118 ماقال مادبا لقوم ونيلو رادملا يييلا هل ذا 0

 ََ ب وتلاو)ذاو كلاما الاوتار هربا 1 ا ا (اودقعو)

 ب( -  ا ---(-- -ل-يب به-هههمهج2تتتتتتتبتمتمتلببلبلللللا_3٠ اذهوهرعنم م قدامي (هنم

 ثدد_>ىقهو+وأ 0 م)لرتاود :لامو هوذاش عج

 فحصملاىف سلاس#) ذاوّدد هلوناعزانت ناردصم لاو فاد فاك اهاك ف رحأ ةءم_دىلعنآرقلا لزنأ
 يحل

 ىىرابنالانياهركذ ىذلاو مامالاب ىم_ىملا نا ةعني ناه_ةءفحص ههيدار اود ععللد-ٌي رعت

 ىذلاو ىذرلاو ىرسش لا مالك ل مميهيل او هم كنف ؛ رعلا قةاو امية ىأرلا انهعار ل |ىرت ناك هنا احل تامل

 هله تاشيوديهتلا عطقين أذوبئثنباهيلعاعدفهركذ ق" الا ةإةمنيارب زولا ريك !اهيلعددك

 ناكو ره_صنمنولخ ثالثا نينالامويةثامملثو ني رمثعو نا ةنس فوتو هيف ءاعدهنلاب اج: 20

 دهقعلا (هيلعاودةعو) © راوتلا ىفامل فلا غو هوذو بن نيدجأ نيدجأ هنا سومأاةلاىقو ةوعدلا رادع

 اعىأ (هنعع وح رئايإ اطر دوغلاو صدور صرع نم نيعيانم دارا لك ا م طدرلا ءانعم لصأ

 هاذ هارت( هنو كاو)م د_ةةامىنامثعلا ف>صملا ف سدلا؟ءارقالا نم هيلاسهأل : ناك

 مسالصالا ف ىهوماللاديدشنو مجاونيسلا سكب (الجس) هيلا عوج رلا مدع ىلع مزعلا عمهمدنو
 اهيفرعلاو صتننا خال م ف كالا هيك ى] يتكلا لكتتلا ل طك ىلاعت ل اقهيق تقلي ان

 ركحن م:داهُ ىذد درى ل عاقل اذان ؛(هيفدهثأ) امهدا ارااوهوةيق ا ووكيع رش ةدح 2-4 كي سم

 ا انو نرش ءوث اله 4م تل ةمنيا ىلع أر يزولا س ! < ىف هسفن ىلع)هتبوتوهعوجربىأ (كلذب)

 ةقيلكاور روكشار وهلا تاك-اارب زولاو مالكاوةالصلا لضفأ محاص ىلعةيويثلاةرحلا نم

 هر زوم_سا مث سراقل هاقث :رةرداصو ركام ةسهيلع ضبق مهن ل :وهرمسد هنسهللابرددعملا

 م هرز :ونسأ نس رمسعو نيخت : |همسدللاب ىذارلا ىلوناملفةرا زولا نمد اهعت_تاقرمابهمهتأو هللاب رهاقلا

 ثو>سمو هدلاق" 2: هند سوو عطقوهيلعبضغ

 ةجاحل امون ناد_لاانءاجاذا «قوملاالوا,ميفءايحالا نما:كقو# اهلهأ نم نك وايندلا نمانجرخ
 ايؤرلانعشيدحم ا انحيصأن ءاذاعأن ءيدح لءجفابو رلابح رقنو « ايثدلانماذهءاحائلقوان-رق

 نموه ل ههقاقم ثاى فلمخاو هنافرصن ىف اطل كا لد .؟ ورب زولاوءاي> الارق ن حلا ةمكدحلا : نهو

 راش أ هيلاوهرازوأو هلقث لمح. وأهر زأد_ثب هنوكاز مهلابر زالانموأ كب رحتلاو أن وكسلاب رزولا
 ءامالب رك هل ضو رعلال كم هن هيدشب رزاالورب زولاوه هلوقب ىّرغلا

 ني روهكملادادةنءاهةفدحأ ىكلاسملا(ىرهالار كبوبأ) همز زاعىأ (كلذبهيلعىةأن ميفناكو)

 ةئك اسوؤاليةوةروه_ثمةني دمة ههمءار ل قءاهحلا نوكسوهد>وملاءام || وةزمشا حتقب رماو اص

 دقوىفاو ريغلا(دي زىأنياد_موبأ)خ خ.يشلا(ىقأو)اهبءاملعلا ن ه(هرعغ) اذك( (و)ة>و“ *عموؤ اهو

 هللآ ' نءل)نآر هلا لع 0 اعرب زعئلاو سيداتلابىأ (بدالاب) هنج رئانمد-5

 هيلع ىد< ىذلا اوهادهو كملعامنعل اوكأ(كملعامو)هكأ رفاونآر ةلاكهاع ىذلا أ (كملعم ا

 اد > ركنمر هاظلا سحب وهذ هدعأ نءالضفه.فاف+:الاز وال مولعمهملعىذل انالهنم

 جاغت ديانا)

 ةداشلاة ءاورزاوج ىئانسال

 ةءارقلا نبي قرغلان اف
 00 وةباورلاو

 ىأ (الحس) ة كك ءاردلا

 دهشأهنا) هيلعاولجسو
 هةسقن :ىلع كلذيبهيف

 ةيوتلاب وهنع عوجرلا
 ىلأريزولا سا ىف) هنم
 ملا مل

 نب رشعو ثالث ةنس)

 ناكلخ ني الاف( ةئامثلت 2

 ريهاشمن مذوتنش نا ناك
 ناكل .:مهنايعأوءارقلا

 معلا لياق ندللا ريثك

 ذاودلا نمتآارقيدرفت

 هرعأ غلب وهيلع تركناف

 تناكلاةلةمنيد م ريزولا

 هرضحتساوهرا ديل ةّثعاف

 نيسحاابأ ىذاقلاو وه
 دجأر كءابأود# نب رع

 ده أدم نب ىءو-هنبا

 لهأ نمتعاجوى رعملا

 لوقلا ظاغاف تآارقلا
 هنريضد رب زولا ماقمويلع
 اعدق ررد حمس رمق

 ةديهللأ عطق4 نأريزولا ىلع

 رمالاناكو هلمش تشن و
 اعرضه بنك مكلذك

 نأبيئتساوءؤرق ناك

 مث نئادملا ىلا جرخاف ةماعلا نم هيلع ىذخةىلطأو هرخ [ىفهطخستكو نام ءنينمؤااريمأ ف حصخالاأر هبال )

 عوجرلابىأ(كلذب )دادغبءاهقف عم(هيلعىتدأن ميفناكو)ةئامشلبو نيرعشعو نان نأ كال ؛ لوا رسدادغب ىلاداع

 نب وزق نيب مظعدلب ىلإ ةبفءاهلانوكسو ْنيَمحَتْع «لوو ءاملا تفو ةر حول نو توقرملا تح , وهو ىك لاما( ىروجالاركب ونأ)

 بدالاب) ىناوريقلا (ديز لأن بد ونأ ىفأو) مه رغوأة :كلالاءاملعلا نم(هربغو) زاح اب لء>وناهغصأ جاوذبهدياو ناحزو
 ٌكملعمهلبا نعل)نآر هلا لع (ىدالاة نهيق



 ليواتلا اذه نءديعب كملعامو هلوفذأ راقث هذ ءمماسألا ىفو (نآرقلادرأ ل و)ءادالا ف ىأ (بدالاءوستدرأ) نءذللاىأ (لافو
 دب زىلأنباىأ(د#وبألاق)ب اوصلارلعا ىلاآهللاو ناكل هبةفن 4« تدثناالار انس نأ ديف لير ءاهددلا“ نءطىرهاط لي

 ىأهت هبلهأة+ فذ ىفو ىذلال 1 ةخسنىفو(هتدبل آبسو)::( لصف)# اعاجا ىأ( لقي هناف) < رمد ىأ(فعسملا نعل نمامأ)

 دمهثلاىذاقلا انت :د>)هلث :انمالمو مومذمىأ( هلسهاف نوعلم مارس مهص ةننو مال 0 زاوزهر اوأ

 فورعملا( ىلعي ويأانث)نو ريخ نب اوهو(لدعلا لضقلاونأو قريصلانيسحت اورأانث)ةرك سنا اضذااوهو ( ىلاعت هللاهجر ىلعوبأ

 (ىجنسلا ىلعوبأانث)ةرحتاج وز نيأن
 ىذمرتدا|نع عماجملا

 ىلع ىرودقلا حراشو
 انثإ) ىاظنالاهركذام
 ظداملا 00 رغسلا

 5 اتا 1008

 هلبأ دع ونأ ىل_هزلا

 ان ميهارب ننبوةدعب
 ا م

 ءاطلا لبةرمهلاب (ةطئار
 وهى املا لاق ةله-هملا

 ردكو نيعلا عقب

 ريد غهبلع ضنةدحوألا
 مهم ظاقحلا نمدحاو

 هلاك !قالوذك ام نبا
 صعءبىف طيضو ىهذلاو

 لاقو ى.وعنا اطخوهو

 لد فن انككلتا
 ريغصتلاب ةديمعىغل اوما

 قلابة د بيع هنأ وصو

 سرا زك"
0 

 نين<رلا دمع نع هريغودو>:لا ىفأ نبا صاع ع ىو و

 ىوارىفو.حناسابعلاونأوه(بوبحمنياانث)ىزو رملانيلارسكي هدم

 وهياييلع عق و ىلا هتف صوعر ةمللاىلعة_ةداصلاةر ركذتكملاع (تد د( نءاللا (لاثو) تلد نا َناف

 ايادآىراةلل ناف ةند>ةسمرهغ لاح ىلع<- -ءوقو ومأ رقام مظعت مدس 2و هع ار_ةلاحوؤ 0

 د هر ىلأ نع 0000 رقلا] سالك ىفاع (درأ/و) هدأ“ ءاساهعااخ نم اهورك ذ 5

 4 ”زءاوهمالاك ىلع و ىلاعت هللا ىلع هنأ رد 4 (لتةيهناف)نآر هلا نعل ع نهةخس: ىو( فكما ن ءل نمامأو ١

 لدعلا قدمس ورقكي هنادار اوهيلعم دئاع

 نيعجأ مويلعو سو هيلع ىلاعت هلل هللا ىلص «(ه.اكأو نين :موأاتاه .أهحاوزأ 94 دبل آبسو لصف)ه

 عورقلا تك فر وكدمفال“ | مكامن ا كو ءاعىلاعت هللا ىلص ىلا لآو ماك ماعلا

 مهلهئالنم .هوم-هآو ليةعو ردعج و رسا.علاواه_ميدلو وةمطاقو ىلع تالا ىلا كاسهزف

 نيبُكبشو مالساالوةيلهاح ىف فرت ةن دحاوئثباطملاوثب ونش 100 ماطاا دمع نءةاكزأ ١

 -راحصأوة>و كاملا ىهوةجو وأ جوز عج هجاوزأو هل ىف لد ةمهيلعمالاكلاة قب وهعت :اصأ

 ءانت دومه ردنعممتماركلاعرم ما رحم هه ةننو) )اما «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هد قى نهوهرسحاص

 هنمردص» نهو(هلعاف) هللاة جر نمدعبمدو رط# (نوعلم) ةديدعتاءآ زي زعلاهبأت هك ىقمويلعهللا

 نينيس#لا وه ) ىلع وبأديهشاا ىؤاقلاانث دح) لاقى هرمااهاو رج .يدص اش ل هدص وأمادصق

 وبأو) اضنأ مدقق (ىف قريصلا ني_-حل ا ويأانث دح) لاق م5 مةركس نا, فور عملا قدصا|ةرق ني دم

 دحاولادبهنيدجا(ىلعي وبأانث دحالاف) مدةناك ظفاحلا نوري نب نيس > نب ذأ وه( لدعل الضفلا
 مر لاقمدق: 5ك ىزورملاد#منيدجأ (ى >:بأا ىلعونأ ان دح) لاق مدقتاكةرحماج ورب فورعملا

 نب( ىح<نيد- عاش ”دح)لاو همجرت تمد#:دقو نم لا باص( ىذمرتل هد>) لاق( بوح نيا

 نيبوقعبانثدسح) لاق زيةئامو ني_س+نوة سجن ةنس وت ىلهذلاهللادبعوبأ سراف ني دلاخ نب هلل ادع
 ىنأني:دي.عانث دح) كا مدقتيكةمسلا هلج رخأو ناتو نمت مة: قوت ىرهزلادعسنب(ميهارب

 ه:ةيعمضو ىهذلا والوكام نيا هلاواك طاف 4 ادنعهر وتمنع وءاهيلت ةلمهملا نيعلا حدب (ةطب ار

 باحدأ هلج رخأةقث وهوى للا ناهربلا<عبت و قبلا هلاقإك خسانلا نماط خ_سنلا ضءد فاك
 (لفغهءنيهللاد_.ءنع )فو رعم رف-غوهودأب هز نبهللا دي يعوخأ (دايز رنين 0

 هللالو -رلاف) ه_:عهللا ىذر لف ءنبا(لاق) ءاقلاددش :ةمجعملازنيغلا حو" :ةهلوءقملام-اةن رب

 ريذحتلا ىف ةغلابم ريكا فرم هاذا عصو وهرركو ا رد _كءاممصنب (هللا هللا سو هما ع هللا ىلص

 دعب ىأ(ىد_باض «رغمهو خدت .الواحصأ) ى>(ىف) هللا اوقنا ىأمهناشومه رمأ ميخفت ىفاديك انو

 قوم
 ءاعلادب «ل_ثاوهم عملا نيغلا حّتفو م 1امذد 0 دا زن هللاد_ءعوأ هنا لاي فارطالا ىف ىزملا لاق دان 0

 ١ وظفحاوأهوم قار وأهوعا ر ام ادت امالر رك واممصنب ,( هللا هلأ لو هيل ءىلاعن هللا ىل_صدّيبا ل وسرلاهلاق) ةحوتفملا

 ةغلابللر يمضلا عضو هرهاظلا عضوديكاةدعب ديك اناذهو (ىنادص [ىقهللاهللا) مهجن نمىأ(هبا-صأق )هباقعاو رذحاوأ هدهه

 ةفامصالاءا هيلاري باك ةصاخحلا هياحتادا رملاوةاعللوأ نيسقفانملا نمموهض ءبلوأ نو رقلانءمهدعب نأ باطلا راكو رذحالاق

 قوهدعب وأىديغىفىأ(ىدعب) نءطلا وأن ءللافدهى أ (اض هرغمهوذختنال]



 هدم _مهاناىبمتنسىأ (مهجحأ)ىاياهتب تيسفىأ (ىحمث مهب>أنك)

 | هنومدعت مناف برغلاب رابخأ قو ررض نم مهصخخم مهمصن لل سو هيلع هللا ىلد هتايحىف منال قوم
 وه ٍِص نامد_ةثوفوراغلا لةقو نيف صورادلاةصقك ةميظع :رومأ مملح لسو هي .اعهّشسا ىلص

 َى رثىأ | ماهسل انهمزلك هياشل هم زابو وهنقن ٠ عطر د َى ريأ بضخ ىذلافدملا

 لام ا ا ما ملسىذيهيما روباصأم 1 هلوقك

 ةراعتسا انهودو 8 فد ءافءالءل كك سقن تضرع 031 هبهّشلانعفت صراعا ءافراعلالوقهيلعو

 اذاوراهظاز وال لي ةوهراهظاز و<ردةمانهلماعلاو هلمصقت ل ' مازه سلو غنيلب هيشنهنالدقو

 مالكل اوىلوزحلا نع مدقتايكء>:ف عم زئاجا ضد أهراهظا ل-.ةولماعلاماقم ما ىفاثلا نالر ركن
 و رذ>|ىأهللا هللا هلوقي كلذ نهرب د >> اادكأرحاو رلا قرد نبالاقو>نلا ستك ىفل صقمهيلع

 ا هعوقو ىلعافر د ههارت ن1 لو“ 0 رذ< و هلوقد> ىلع هللا

 نمو أي :دلار وم آنمرخآ ضرغلالا م-محأ) ىد عموم . ارم ىلع م هل ىىح سدس ىأ( ىحمش م محأ

 دعب رح>نبالافرخ 6 فبأ) نيك كا اذكروا هسانبا عا اضن يلا

 دع م ءدغ لوح ثد محا هونىتلاممقانمو مهلث ءاضَو ةمظع لمهام مقام

 مهضغدون اجالا نمراصنالا بح ناك هم نموهضغب وهني ناونعمهضغب همم افرشوالالج كلذ

 صالخن ابل تان ماتا هو) هترصنوهتبدع ىف سفنالاولا اومالا مذ بي قاقنلا نم

 (ىناذ آنمو) ايياعارم رار را تعملا نعد دالاس نوعا ةريسبل وهمدمحءوتاأموءوسا

 نءزاعىه ةررذلالاصناةيذالانام د 2:(هللاىذآد- 2 هعايث اوه سفن ىقهءو سام لعب ةعيقد

 6 هراكنهنز 24 أ وز“ ام ما هوز لج : زعهقح ىقهيذالا روص»» الذاهمونوو رانا

 لاق و رخللهءارم ءايرةىأ جر ناك _دوأوك شوا هكلبهيىأ(هذ-خابنا)نهبرقيىأ

 ار كح ناهلىرقل|ىوذةالص * تاكشوأو الك نينذالا ىلعراصو

 نمالاذ خان اهنلاذاعمو لونا نوك» ةرامقكلذودغو هليصةو'وئلازوح سغارلا لاقإك ذخالاو

 مد-هندقو ىمت اةازاحلا:دخاؤملاو مونالودن دال ىلاءث هلوةكرهقلارانو ءدنعانءامماندحو

 هلم م- هب رقهدش ىلا ةراشا ثودحتا اذ هىفوهنيذأ ىلع هيزاج وأ رهقب ى :ءءاماانهمذخا. فاض أازه

 ىلع كلذرهاغأ مثه لع ةعقاو هلةيذأم.ةيذأ ناك تا :"ةلرخم مهل ا ريفو "م لو هيل عىل اعتّنلا ىلص

 وه هللا ن ممل_وهيلعىلاعت هللا ىلصدهن رةودشل !ءاعاوه 'ئيثهللارضن الذا هللا ىذ 1دقذ هلو ةيددك هع -و

 مهم -نذ ىنادصأ او.سنال و4 .املاءتهتلالص تاو ترلاتوزاضب أ ىزاخارابعألاذمزاع

 ةنغاطوأةب ونىأ (افرص هن هللا ل -بةرال) مومعالد يك ان(نيدجأسانلاو 1 :الماو هللا ةنعل هءلعف

 هذ تندد هم اذه ىلءمااك- !امدهب دقوةطا رك وأةيدقىأ(الدعالو)هتلابناههجوا وفرصت

 هناريمصو نيملدملا نمنع انىأ(موقهى < هنا ىناحصأا وبسستال لهو مالع لاستلام

 اولصت الو) موشن( ماعاد مالا باح تالا نود ىل(«يضت فاعلا : 1ىق)ناشريمص

 الو)رجافو زب لك فلخخةال_صلاو عدت لام ادتقالازاو ىهيرتت لق [مكىهنلاو مها اودةةنالىأ(مهعم

 ناو) مهوطااذتالو مهورشاعنالىأ(مهوسلا مئالو) م مماوج وزتنالو مدوجوزتالىأ (مهوحكانت

 ىفة-ةلامموهومحدايعل اوي ذتالىأ (مهودوءتالد) مهباصأض رام ويب اوعاطةناىأ(اوض ٍ

 آلا ليقوم يلع ظيلغتلا + رض جي رتا مالا ذهب وادعوا هنا كلاركر هلك يه1213 عرعل
 الحاسة ع اللا افتت هرثار ْن ل

 كيه انو هلاص رهو طب و نأ هه

 مهظغبأ نمو) هلوةلوالادب وثا و
 الو (مهضغبأ ىذغببق
 لابن دنرلاناوخي
 تض و وهند راه تملك

 د_ةفىفاذآنموفاذ 1
 هفلانىأ (هللاىئذآ

 ئذ آنمو)اذ آهن'اكف
 (هذخاب ناك شونهللا

 هللالوسرلاقو) ىعلا
 سو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 (ىاحصأ اوال

 2 راقأىل-ءنيلمتشملا

 نذ)ها >أو ىاوزأو
 هللا 2-3 اهثمومس

  ةكشالماو
 0 ع الن يعجأ

 ةل-ءانو هن وتىأ(افرص

 وأتيدسفىأ (الدعالو)

 ى 5و رد و هض رو

 سابع نبا ن عىناربطلا
 امهنع ىلا عت هلا ىذر
 ىنادعأ سس نماعوذرم

 ةكالا اوما ةنعل هماعذ

 ىودونب عجأس انلاو

 ايلع سنسد

 لقد ىدس ن هو ىدسل تو

 لاقوإ) ىلاعتهللابس
 مالا و هالصأ !هيلع

 ىورو (مو_-ةءىحي
 نامزلا رخآىقماوقأ)
 الف ىناحصأ اوبس
 ١ ونامنأ(م- 18 اواصتأ

 ياش ل اذه يانا هاا داما قاب م 0 روتر غرف (مهوسلاتالو)
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 ك1 سس سس سس سس سس سس سس سس اس سس ا ب سس سس سمسم

 ثيدحلا اذهرهاظو هريغهيرماب فيك ةمدق أكن مالز وحال ىئاماملا مالابكلاو نيذيعم ريغموقىف |
 ىقاظ» اهتلاو ةغلابملا ىلع لم <نااماف امالي 25 7 زك سد |ةاطمرقك ه ” ؛احصا| بشن أ

 نم صءب نءربخافت أدم ءملا نءرابخالا نمنوكي ناب سو هيلع هللا ىلص هتازجعم ن مهنالاش .وأرحزلا

 ىييبلاو هاورىذلا ثد داك ثيداحالا ضع قه. <يرصتلادر وك ةضفارلا ضعبكر قك وهامهنم عقو
 ةال_صلا ه- هللعهنَعو

 ةضفارلا م4لاقي موةةءاسلا مايقل+قج رذلاقهنا لوهيلعمثلا لصهنعن حدنس ةوبنلا لئالدىف ا
 2 -. ه6 هك ؛|٠ .٠ . < ها. هما. كال در( ةونرمص

 هلوةىفةينونلاهديصقف ىرصرصلاراشأ كلذلو نوك رشم مهمانمهولتقاف مالسالانوضغرب أف هللا مرك لق
 نارقغ نءهيلع رصللام 5 هءاحصأب سناريخأ ٌكاذكو

 ناعلش حافر لك نم « مهب -:نور-ه<موقب اماع
 مهتماضي اوءاذأو سوه اعىلاعت هنا لص ءطغنأ د قف ةباح مه ثدح نمي ءاحصلا ضغأ نمل. .قلقو

 مهرفك قع رم ثيد ا ىفافشدبلال هس >و ضفرلاباورتستةرقكم هور فك وهاسعاوح -رص موق

 000 ماكان بخ ةعامأو مدا كرت نور مهوب بتسلاكمو مهتحكا ةمو مويا ءةالصلا رت نم ا

 هلاثمأو وه عدتريلةرأهاو هلاربزعت (هوب مضاف ىناخت أس -نم لرخآثد دح ىف( سو هيلع ىلاعن هللا ىلص

 مههس ناملسو هياعىلاع”هنلاىل_ صىنلا لعأدةو) ىان[كهودلجاف اكس هنماضنأ ث يدا قو
 قافتالاب( مارح ل_وهيلعىلاءتهتلاىلص ىننلا:اذياو هذي ) صاأحلا ىلع ماعلا فطع نم( مهاذآو
 هيمنتلا مدقواضدأ عوسدقو ى 58 .ةردصتم اف ظاغماذن الع ”السوماقلا ىف هلوقوءاذآردصمءاذاو

 ىنو«-.فاممدق:دقو(ىفاذ آد قةمهاذ آن هو هد ىنادج أ ىق فوذوت:اللاةث) ىذأو هخ: ىنواضب كلذ ىلع

 اك اضدأر ةكمةيادصلاريغءاز, |لال>5 ةءاومالعالا فو رقك ةبا حهدألا نمدحأو اذا ل>ةاولرا والا

 رفكلا عنعام هم هلق ى: :طهنالاط+ولو ل» واننعنك مام واصتاذي الح تسلا ريغكت لو رهاظوه

 ىدقن ىذلاوةىناحصأ اوال ن س> حوحص هنا لأقو ءىذمرتلاهاورو مدقتىذلا ثيدحلا /ه دمت )

 ثطاخنا نا اوهو روهثملاوت_هيفهقيدتالو مهدحأدم َُك ردأاما.هذدحأ لثمىقفنأ دح أ ناولهدس» ,

 نيقباسلا نمحتفلا لق ل_سأ نم ىلا هدارعن اب بيج أو هفالخ ىذةةء انه ثيد-كاوةب امعلا هب
 لنه نا نم كد ةمىو سوال اعتداو ةاد>أ لهم هلوقهيلاريشت :هذعب نأ نمبطاخملاو نياوالا

 هللاءاطع نبا تءمسلاقو بسلا هلاق ع لا ةيحصلات !هشناو مهري باط ادار 1 الا عدلا

 عزو هوا ذه هياط هئموهب طا ها ربتأي 2 5 و هيلع هللا ىل_ص ىنلل هظعو ف لوب

 ىف مهدعب نم لدخد, و يمد" ما صوص هريغىلءو ةباحصلا ع 2# لماش ثيدحلافهيلعو فوص

 هنأ ل هق عسب لا بهاما نيعمرب وأ انيعم )تنسو لكلاب سجل بن ملا لور همك

 هسيلعولسوهيلعمللا ىلص عدا رعت هنأت نا> 2 هنا ثدح ن مىناحصل ا سكك الب م

 نابهتايضن تق ع نميناكو 5 اك هنو؟ث يح نمالايباك تسنافرفك مهضغب ىواحطلالوة لج

 1 لاعتماد :مرصيلاو عمسلا امهر نيخيشلان وبس ئنيذلا ضفاورلاك حتفلا لمن مسن ناك
 ! مدقتل هنالر كب سلو ةردعأ اريغىو ,ندرخ آرمال نوك» دق هنا نا هجو هيف ثدد لا ىقدر وأكلسو

 | امهتهاماراكت اوامهمسن ا ةيغنهلا تك وكلذ نم ناب ربامهوواملظامهنا مهاه مهداةّعاو ىلع
 ' طخ نم تاققثو هنو ىف كم لا هلاقام ةديزااذ_هاذ_ه ىلع ىنبمفالخ مهفاخةال_صااةحص فو رقك
 ىلءىقان د لاق ِل_تو هيلع ىل عت هللا ىلص هنا ثد دحلا قءاح هنابباحأت ثبإ د | اذه نعل سدقو وهىعاقملا

 لمح 5 ىدملب لاقف ممم نيعجأ ممعىلاعت هللا ىم ذرراصتلا ١ لاقفنيس#ن ”رسأ هيك ل ماعال نام رس /|

 د ررخلا عقول نامالال اك ىلع هتلالدلن "الاول ةاكىلع فان كو كح اعدل

 ءايدنالا سس نمدهحو

 ىناد أ بسنمو ل5
 ادد هوَن رض ىأد-اح

 ءايدنالا نيب نسح قرف

 2262 و ةنادعلاو
 و-هوءايلوالاو ءاملعلا

 ل-:ةاماو روه#الوق
 لاق امك ب اعل امس نم

 لمحت ا ئانمهضعن ه هب

 ةعل درشلاقةسأمس || ىلع

 ىلع ة هعل رذلا باىدسو

 ةلةدسم لاس در قهتتني 6

 صعب اهو ناكالو

 اترصتخا ةلاطالا

 دقو) ةلالسلا أهتءمسو

 ىلاعت هللا ىلص ىنلا لعأ

 ماحس نمنامل وهيل

 ىذأو هنذولا م-هاذآو

 ىلاعت هللا ىلصى دل

 رقك لب ا
 ىف ىفوذؤ:ال لاقف)

 لدال ىآ (قاحأ

 مهاذآ نم 2 مهاذآ

 هناك-:ىأ(ىناذ آد_ةذ

 ىفاذآ



 لصق مةءطقىأ رك :و:ذطحوم ا عدي ىنمةعضبتانبلا س> أ اهنال(ةمطافىفلاقو) ةشئاعالاةأرعا بوث ىناناو ىنء اهل حولا ناف شرد لا ماهو ة ماس مالب اطل شن اعف وذ ::الهلوق ىكاطنالا لاقوّتاج وْرْلا بحأا ملاناصوصخ ىأ ( ةشئاعف ىفوذوتناللاقو)
 باسىأ(اذ_هىفءام_لعلا فاظ_+ادقو) ىدضغأ ارمضغأ نذ ىنمةعضب ةمطافرو لا نءىراخبلا ىو رو(اهاذآامب ىبذوي) ىم

 اا ها رم سوم ب و ع ىضرركبابأن اق صنةن"الا 2 كل ند -:مىوتسالىلاعت هلوقناىهوةقيقدانههوناوءالاوراصنالامدعو نايغطلاو دا هلا لهأ ةبلغل دا_غلاعةدل لاكتلا | ت2 ب يس صصص 500000106060060 0تاا؟أاأؤأ“ؤظسسلللللفب . ايا ىف(داوتجالا كلذ ىف) ه6 روهمجلل قفاوملاهللاهجر(كلام بهذمروهثذ) ةباحصلا
 1 3 2 بد || ل_قلسوهيلع ىلاعت هللا ىلصهتلالوسرلتر وص ىل بة راج: تاذ نهطعد لاص خرم عت يطعأ تلاق ماج كل اضل يصر يرسل 2 دايما م ل لت وا ملف اعتدنا قرا نطو ]قالا ( 5 تود رز تل رست ]سل سا تا مالا م دك ا يس يوي هس وا

 ا فاربسا نحادح] و 0 6-2 هل تايآ عبس ىفءامسلا نمىتءارب تازنو رو ىرحس 0 ا م
 دار عدا ركنانأ 1 98 4 له 0 5 0 00 ل ريخملا نبا لاق راع لاعتمتاىلص ىلا 2 ناصر

 3 1 34 0 ّّ دا || رهشأ اهيقريسكل او ىسوتنامحالا نمةعطق ةعضبلا ن5 ىمءزح ىأ ىمةعضب ةمطافو رسك:ذقومحللا مول ل ا ا م
 لصأ نوماينع 0 عسو اب واسالالة] ضقهيذوهئمءزح وهىذلا ملسوه ل عىل اعن هللاىل ههئام نمةنوكةماهتالة:لالا 0
 هين نال الع ىذصملا ةغال_ءلاماك-أ نمهيث(اهاذآام ىذق)“ ريصم هل نا هلم 6 ضراعتالثدج ونمهيلعهرهغمل 0 رك ذي لو لاق: ىكدلا || ىفانءالوهو هج ونمنوكيدةليضفتلانالاهاوسنمريغىلع اهايضقت ز وح رابتعالا اذهبواهرمغ
 هانا هردكلا نا || ردص نمهقحتداميفىأ(اذه ءاملعلا تلت خادقو) نيحيحصلا ةمطاف ثيدحو ريدتهدعب قالو ىتنانو يمك الدلع ةعضب امو ك_ةءلك ن دل | هملابملات هدب تب رض نذهضعب ه.ملاتب اعلامي هلك سلا نافةيلعةبترع
 ةفاضالابالص اعلا نيا || 5-4 هيلع هللا لص ىننلا ممن م) ىلاعت هللا هجر (كلاملاق) هوو برضت ( عج وأ |بدالاو) هيض وزرع ةرواعم لإ ةمشقلاب|| اد هنأرل ضو يةك احال(داوتجالا) هقح سي ىذلا لاك نا ( كلذ ىف كلام بهذم رو ه_كخ) لش نم
 تفلتعادةفهاةنمملا || (اضي [لاقو)هريغك ف ذقو ربزعت نمهق>: باغ (بدأهبا-صأ ّمْشنمو) مدقنارفكوأ ادح(لأق
 ا لاق اب هلووتي لو( لتقرغكو لالضولعا وناكلاقناف) ى مهلا لئاو نبا (صاعلا نب ور عوأ ةيواعموأ ىل_ءتحقة عددنا انياعوأ نامثعوأر عوأركبانأ لهو هيلغىلا هت هّللا لص ىلا باددأ نمادحأ مش نم) هللاهج ركلام
 ءنادطلا ىأ(اواك)» هاش لب رعكلاو لال كلا نمر وأ دا ارح رت ةباجبصلا مشىأ(مهمتثناو)انههتباستسا 6 (لاقنافإ) جداو-_كاك كلامسهذ ءازهو ةءالا عيمتو سو هيلعملاعتهللاىلص هللا لو.رلاس ذكس هيفناف مومالسا لت تدرأ
 لالتشإإدلا كيلك بد رءىأ (لدشر مع ردا ميت ضوبل تدع (دانلاةءاص) سدح (نم) وما مح

 نارماأ ةيركش (لك) بهاذم م4وةروهمه«قرفم هوهةحةفاللا ناوه:ياضفأداقتعاو ىلعةبحمىف نيطرقملا(ةعيشلا نم) ري فت ف طع (رفكو ,واغف غاابىأ(الغنم) علال (بدبحنب | لاقو) ونوم هبرض ن مهعجوياس؟(اديدشالك :])

 دعا دمك ا اول ددحو يدها 0 دتقا مويا موجنلاك ىلا دصأثي دحوم معدللا ىذرملاعت هلوقل مويلع هللا ىاميق
 ند) رك ذك ذلا (ادهريغ) مه-ضعي وأم-ولك ىأ (مهم-:ثنا و) ”هف_صن ىأ هعيصئالو ممدحأدم غلب امايهذ
 نءزوا# ىأ (الغْز مسد. نبالاق وادي دشالاكن) بةوغو زج زو عد رىأاهغفذوادد_ثملو وحلا ةغيصب ( لكن سانلاةعاشم
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 ىلأض هد )هيلا مص ىأ ةخدنن ىفاك كلذ ىلا ىأ (داز نمو اد. دشابدآ بدأ ) هتمدم نمىرمتلا ىل او ىأ (هنمةءارعل اونامثع سغيىلا)

 لاطد وزهنزحو مالو ةال_صل !هيلعد_ك صد ةدايز ردشب(هبريضر ركب و)ةيقيكو ةيمك ىأ (دشأ هيلع وقعلاؤرعو ركب

 رك ىلأ ةيحصراك-:اىفالاو( بوهيلعىلا«ت هللا ىلص ىذلا تسىفالا لّدقلا) هيف ىأ(هل كببالو توعىت>]ه سدح ةدمىأ (هذجس

 ىقالراك_نالاك هناف ىام_ممعىلاعت هللا ىذرلق هلليقاذااذكوام,يقةعيشلاةفلا>ءةربعالوامهيلع عمجلاهتفالخة حد ىفاذكو

 نيور-عوةي واغمك ( امهريغوأ نامثعو أايلع مسوهيلعىلاعتهللا لص ىلا باص[ نمادحأ ر فك نمنونحسلاقو) نآرقلا
 اولأتح راو انالرك ذلاننام_ةءوايلع صا ئاورييمتلا ىلع سصنلاب(اب رض)اددشموأ اه لوهحا ةغيصب ( عجوب) صاعلا

 ىذتةيام مدعو امهتةالخ ىلع عاجإلا نيخيشلا مظعتىفاوقل < ملوةدساكلا مه وطدأو:دسافل امهدءاوق ىلع ءانب امهريقك-5ب

 لب امهريفك-ت سدل ةعيشلا هذم لصأ نا ىية>:1| لو ضقانملا مهو ةبةربعالو ضفاو رالافالخرفك اوهرقك نذامهتمرح كه

 ردصريةكتلاو نعللااما وامهيلعا ءاعنولضفي مهنا ىلعءاني ةفالخلا هدد رمأىن ةغلاذغا ىلا اههنو.سأ»

 اذ ه لعاوممالغنه
 هناو(هنموءاربلاو) هقح ىقعوتقولا,«نعىلاعت هللا ىذر نا هع( نامثع) ضد( ىلا )وان ىق ىام او نا دم اك 17

 (كلذىفداز نمو )هون وبرضد هلام أوو هرح رمي ىت>( ادي دشابدأب دأ) ى> ىلعو ىح ةفياخ نكي
 ةبوةعلاناه-معىلاع”هنلاىذر رعوركب ىلأض غب ىلا )م-.معهنلا ىذر ةباحصلا ق>ىفهوللغ ىف ىأ
 (تويىت>)راكاهرسكز وع ونيسلاحّتقب (هنجسلاطد وهبرضرركي و)امهتمرحةدارزل ( دش هيلع
 لاقو مل_بوه لع هللا ىل_ص ىلا سسىالا لدقلا) هني وةعق(ه لسالو) ريغ ظعتيلن حلا ىف

 ةباح_ضلا نم(امه ريغوأ نامثع وأ مل_سوه يل عهللا ىلص ىنلاباحصأن مادحأ رق نفل وحس

 نانمكلامزعمدق:ا1 فلا كلامسهذ هنعر وك ذملا اذهو(اب رضع -جوب) مهمعيلاعت هللا ىذر
 نعاس زدأ نيد ونأ) خ.شلا(>و) هلوقبهمقعاذلو ل_ةفر_ةكولالضىلعا وناك مهن لاق نم ل

 رفكو لال_طيىلعاوناك مهمنا) م مءىلاعن هللا ىذر(ىلعو نا هةعورعو ركب ىلأى لاق نهيق نودحس ِح و 0 0

 مهتلسنب (اذ_هلةعةباح_صلا نم مهريغ مش نمو) هلوقدر نم هيفاملهرك ذوك لامن عمدقتاك ( ل6 00 ريك 2
 مهريغر ةباحصلارابك نيبقرسغلل لةةالب (ديذشلالاكسنلا)سقوعىأ(لكن)رفكللاولالضللا | 7 3 1 : 1
 هللا ىذر(ةثئاعسسنهو)الاك-:وهلارب زعن(دلجر كيابأس سنم) هلرخآ لوق ىف( كلام ن ءىورو) 97 1 7 داب 1
 (اهامرنملاق) اذهتلق(مل) هلل ين هلاقاميققرقلاهجو نعكلاملاس أ( هلىليةل:5)ا مع ىلاعت 1 ٌ 0 0

 فاير ىوطلا لبا عز اذدزرب ه8 اعتلاووهشنمتننك أب قامورا 0 لاقمجرلابهلاهبشت كذا راعتس ىمرلاوه:مهتلااهأرباساهياع ىرتفاواهمسىأ || 7 28 ل 1
 هج رثسمدقت( نابعش نيالاقو )كفالا ةصقىف سرع لك نمهيذاهأ رب هللا نال( نآ رقلا ف لاخدةف) 7 لدأ 0

 مدظ») اهنعىلاعتهللا ىذر ةشئاع وح ىفنيلئاقلا ف(لوهيهللانال)هنءةياور ىفكلام نعىأ (هنعأ 0
 نمهوعسدلذاع نذ نيمو منكن هلوقل( رفكد قف هل ءلداعن نينمونم منك ناا دنأ هلءااودوعت ناهتلا مهذ_ءعور تدم

 اراك نيح._ثلا سس

 بسنا هفتمموه-ملأ

 كلدذك سلامه -

 كنانه اه تر واقل
 هةايئاو ةبواعماماو
 اطخلا ىلا مهتد فز وجيق

 تامهل_هلقلزمدلا ىلعو

 نوعرقك ةذسوأن اكن م ىاطق ليل د. هيلع هلوةوهرفك تدثاذاالا هةمعب رقاك نعلزوال اولؤادفو أمثان
 يك

 ىأاوناكلاقاذا هناثلام نعرما1 فلا اذ_هنابىحدلا ضارتعا عئدناانررقاع ولعأىلاعت هللا ومحل اثمأو لهج أو بفىنأو
 ركب ىفأى لاق ن هيف نونح_سنعدي زىفأن يد ونأ ى>و) مهرباك اوأمهعيجامامهبدارملاناف لةةرفك و لالض ىلع ةباحضلا
 . ريغو هيواعك ( هب ادصلا نمهزةءد رالاءاقلم ١ ريغىأ(مه دريغ مسن هو لق رقك و لالض ىلا اوناك) مهلك ىأ(مهن اىلعو نأمثع ورعو

 كلام ىا(هلليق لثق)اهفذق أ (ةشئاعسسنمودلج ركبايآ بسن كلام نعىو م وديدثلا لاك-:لا لكن )لوقلا( اذه لثع)
 فلاخدةف) اهفذقىأ(اهامر نم)كلامىأ( لاقل م ملضفأ عاجالايوهو هبش نمداحتاومبأ ق تلقدقو امس لت ةيئثشىالىأ (مل
 اهركنأول هنافهتبحص:هرارقاعمركبابأ ب -اذاازهو هلة 5ب < لفزعلاريغب دحأ اهم ثولهناا ذهب لعف اهتحاسةءارعب لزاما (نآر قا

 تان"الاف نهرب دور و مدعل ر فك. ال_ةتاءيطلا جاو زالارثاسىدحا فقاذااماو نايبلاهب قءسام ىلع نآرقلا هراكال رفكا
 هلئلداعنذ نينمونم منك نا ادبآهل اود رم ناز نما ريذ< ىأ( هللا م.ظعيل اوةيهللانال) كلام نءىأ (هنعنابعش نءالاقو)

 ينذاقلاام>دحاغاو رق ل ظعرلا ليقاهفذق ن منايملاءاسعاهدفو( رقك دقق



 برة ةريزةيلقصحلاةبسأ هالي 2 ىباحتالاوىاقلانوكس و رسكيو هلوأ تقي ( ىلكصلا نيسلا ونأ د >و)
 نس ربات ا>>> زربا>”ل((لك

 حئابقلا نممهمعردصاعدوعلا نممهل عناملا نامالا هول. ا: مه دريك ذمل موهشملا كلذ ىلع لد مك |

 واطمو ىرلا ن ءمعأ ب سل انالاثك هيفنا كلذ ىلع يقدقو ظاعتالا ىلعمذ ةلءاحلا مت ريغلاجييمت
 مت:ك ناىلاعت هلوقىف طرشلا موهفمةفلاذ ىلا مضدهناالا مدةنأك رفك-اا ىذتةئالز آرقلاةفلاخم

 ديعتسا .هريغركحو كذالا باحص اب صتخت وب ”الا فةهنأ ثلا ب اطخو نابع_ثنياهنسباك لا نيمو
 هيفا! نينمؤلاتاهمأ نماهتسس رمىفن هو ىهوأ اهنيغب ةكثاعف ىغب هلك اودوعت نا هلوقو مز ةتامم

 راعني ماشهةباو رلوهخنا هاب ىور هلوقو هلهأو هضرع قمل_توهيلعىل اعت هللا ىلص ىننلا ةيذأ نم
 مل-مةماعبسسلا هلوقامائ دن سدلو ىهتناهتمرب رك ذامقاسو + اكلامتءمسلاةهناه_:ع لن هنآف
 هقالطا ىلع ب وكل ذك وهرفكلا ىذتق:الن آرقلاةقلاخم هلوقو ماقملاة نب رقبانه صوصخهنكلو

 ىكلاسملاىف رعلانبا نع مدقتو نابع نباهندب أك رفكو هفهلوسرو هلل هي ذكست هناهيلا مضنااذاامأ

 متنك ناىلاعث هلوقو نينموألا رئاس فاك بدأ ةكئاعسسنهَنااولاةىنادلاباح هأ نا لاق هناا رق
 نابباجأ هناو نهموهو ىنزينم-ىفازلا فزيال هلو ةك رح زلا ىف ظ.لغت هنالرقك هنا ىذةةيالز ينمو
 هللب ذكهابيهارقمولاوا ا هأرب هللا نالاهري_غىعركوه نسل لاقف كل ذالاب ةشئاع صر نمنع ل ساكس ام

 سابعنبالوقهديؤ: و هيفاممد_ةنو طرشلا موهقءهل قلعتالرخ آ ظ>ا هو هواهتءارب نمهي ربخأ اميف

 باح دح مل -وه.اعملاعتهّللاىلص ىذلان وك ىقوك ذالا ق ضان مالا نب ون تامة بان مث ذآ ن م
 ىقوداسلامالكلاو ريسلاو ريساقتلا قروك ذمهيلعمالاكلاو ىدروأملاامهرك ذنامءاورالمأكفالا
 ءاهقفلا ضعب و ةيعفاشلا دنع رفك هنافوهامأ هّتبح صراكن اريغب ديةمهنعملاعت هللا ىذر ركب ىلأس س
 داصنا حتفب ةيلةصيلاةمسن (ىلقدلا نسما ونأ ك>و) ةهطمس رايك هيلع ع وصنلاب تيا هنال ١

 ىلعروه-_ثااوهاذهةفو رعم ب رغملار از نمترب زج ىهوةدد كلا مالالارسك واقل عمو ةلههملا
 اهرابنا مدته ش5 « ىسالاوةيلقصتركذ اهئا رعش صعب لاقةءءالا

 هناالا ناغاصلل عما ة>.ن ىفهتيأراذكو اهفاقواهداص ليةوةرو كماهد اصنا ىلا ناهربلا ركذو '
 هللا نا لاق هدج رثىف مدقتاك ىنالقابلا مامالاو ه(بيطلا نب ركبابأآ ىذاقلانا) هيل ءلوعيال لق طمض
 (هسقنب)ةسدقملا هناذىأ(هفن)أرب وهز ىأ( عبس نوكرشملاهيلاهيسنامن آرقلا فرك ذاذا ىلاعت

 تومركمدامءلب(هناح.سادلو نجرلا1_ختااولاوو ملاعت هلوةك )هريغلهدانساريغنمهادتبا هلاقىأ
 ساجمساوأهب [ع-دملاب( ىآىق)هللاتانب مال_ىاو ةالصلا مهياعةكالمااولاوذ!ةعازخؤ تاز
 ملعربغب تانب ونين هلاوقرخو هلوقك (ةريثك ) رخآتابآ فر آرقلا روك ذماذه ىأ ةرعور مك ىج

 كالا ةصت:ىناهنعىلاءت هللا ىضر(ة-ثئاعىلا نوةفانملاهم_ف)ن آرقلا ىف( ىلاهترك ذو) هناحبس
 نآرقااىقد روى عمم ال ونوكيامزالعصدالوز وحال ىأ (انلنوكام متاقهومةعمسذا الولولا ةف)

 تبدهدلا هيف ىل_صالاو ةبردصملا ىلعب ودنم(كناحبس)داقتعاو هتعاشا نعالضةهيظفلدن ىأ

 ةماذ_ه) ال صفمهيلعمالكلا مدقنو نارفغلاكر دص وهو بجعتلا قاطمىق عاش مث هعنص ند
 ةدوفم لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هت وز نوك: ف يك هنالهرماكتلا لقاعب ىءلي الما عءارتفا ىأ( مانع |
 اهيأاوء>«تلاوهن كفه ثءارتفا نماريست هعماس تسد نام وب ذك ل_صالا ف ناّمممااو هلل

 مرك [هياعرةيوءو_سلا | هىل_ةهدج وينارهللا هز نابهلصأ ىلعنوكينازو< و هتمنوعماسلا

 ةغلامماعهزنواهأ ربىأ (ه-قت جحبس) هلوقيراشأه يلا ومالسلاوةال_صلاهلعهةلخ

 ح.يبقلا ئدسلارمالاىأ (ءو_سلانم) اسهتئريت ةخسن ىفو ةشئاع هيزنت ىأ (اههيزنتىف)

 (عوسلا نم) هتئريدل هخسن ىقو هياذإ ىلاعت هللا هنزل" ىأ (ه-عزنىف ةنسعل سمس 5

 رجلا يالا
 ىناسملالالاقو فاقلاو
 فاقلاو دا صل ارمدكي

 حتقب و:دد_ثمماللاو
 ماللاو فاةلاوداصلا
 ايأىذاقلانالةدد_ُثم
 ىآ (كيسلا تارك
 ماما كلاما ىنالقابلا
 هللانالاد) نيملكملا

 تسزامرك ذاذاىلاعت
 نم نو ؟ىملا كلا

 ةم>اصلاو داولاوّك ب ْمْشلا
 ا حس تائدملاو

 ةحخسنز و (ه-فنل

 ىلاهت هلوقك ( هدفت

 ادلو نجرلاذأتا اولاقو
 (هريثك ىآىف هنا>دس

 نول_ءحويملا»ا هلوقك

 هلوقو هناحمس تائملا هلل

 نحاءاكرش هللا ء+و
 نينبهل اوقرخو مهةلخو
 هناح سمع ريغدتانبو

 ه.ءسنأم ىلاعت رك ذو)

 بيلغت هيث (نوقئانملا
 نياوهءمريك ىلونىذلاذا

 سئر لولس نب ىنأ
 صعب هعب دقو نيقفانملا

 حطسمو نأ حك نيزمؤا

 لاقف) مهريغوه-ذجو

 حلق هومةعم_فذأاالولو

 ماك-#:ناانل نوكام
 اهيلعوفألا (اذهب
 سقت حبش كناحبش)

 (ءوسلا نم اهتئربتف
 ك) ايلا بوسألا
 نمت ريب ق4سقت حس

 ينلاةبحص ع-يفر ف ىلعلا اهماقمةلالحلالاٌ اذامو (ءوسلا



 (اذهى-ةمؤ)ا فذة ىأ(ةعشن ءاع بس نه لمة ىف كلذ ىف هلا فادح ف رءأالو(كلاملو ةادهش ]ىف الثا املان ملوقلا (ادهور

 (ىلاعت همسمظءاك) ع رو ل وعصام رووعس (ملعأ ىلاعت هليا )اه 5زق نم ل2 ؛لوعلا

 مهناالأ لاقْخو > هيلعءارتقالاب

 ناله مدْهَأ | ىل- ءىوتمال

 ىقهيدمأ | هس س

 مزايالو مااكلا هةيقح

 ه-لعدثزقاهفذت نم

 ماذغو ماللاو ةالصاا

 لد ةاهكذت ا لد

 ل-ءجلب ا مءارب لوزن
 فذ_ةك ةئنيح اهقْزَو
 ىف مالسالا لهأر ئاس
 رفكملاف ماكحالاموع
 وهاكا لقال تبدوملا

 دع هد نآر هلا ةوااذغ

 لات

 هد د ةناع" ىدفتخا

 لالحالااذ_مةقيدصلا

 معاذهبو ةقيرطلا ىف
 نمهمالك ةيشب ىنعم

 نرقوىأ (هاذأ اذأ د) هلوق

 هناحبس) ءاذايهيدن ىذأ

 ناهلو-ةىقىأ(ىلاعتو
 هللا نوذوثا نيذلا

 اين دندلا هللا مهتعل هلوسرو
 1 ناكو) رك ”الاو
 ناكل تقلا ىلاعت هيدو<

 [مككلذك هين ىذوم

 ناودخألو اندم
 هن ةيعح ىلع ىرحأو كلذ

 دحأ لك فس ناك. ا

 ازالخك هتف لدهأ نم

00000 
 قالخت ىل_ء رمالاو

 كلذيدص#ي هنالك

 موءيلع اعتلال صءاذأ

 ثدك هيث( هيد :اايساممسن اكو ) نوبذاك- !مهماوهللا دلو نولو.ةيلمهكشأ نم 5 ه-4

 )رس ل ل ا ل ا ا ا ا اس جو

 روم ه1 هب ومب هنكو همم هيرب[ توجو اع وللاو همر يصلا عطور مريخ ع ماةمةعقر واهر دش هب ونت هيقوهتمهيزنلاب و> ولاول وهناكاا دمعت ريمّصلا عضو مرهاظلا عضو
 هرك ذىذلا (انضهو) رو وكلا ةياغ قوهو امتع ىلاعت هللا ىذراهج وتب ١ ء.ال هللان قولت ءادالام ل_عج ث رح

 (كلاملوقل) ةدهاشماهن'اك ةرهاطةلالدل دي ىأ (دهشي) هناذهنعهللاهزناسعاهبم زثت نمىفالقابلا
 3 والا د رطب هللا بسك هلعجو هلي ومتلا مع ىلاعت هللا ىذر ( ةشئاع بس نمل تق ىف) ان آروك ذم

 قاطاتدرو اهنا نمهيلعدرو[اكلقحو الفةينآر هلاتالامعمسالا فرع ءنمةمولعملا صخااةراش و

 نماذهاثنائاو فاشكللا ىفراشأهيلاو س>:.الن موثملا ناهللا ناح.سث د دحلا ىف عقواك بجعتلا

 هناكلامل وةلةراشالا لي ةوىفالقابلا هلاقىذلا(| ذه ىنءمو) هلوةبهحّضو اذلو هدارأ هزل امدع

 هسيقهلاهعتساب(ه._تمظعأك )هحبقىفاميظع 00 اعت هللا نا ) أمس نم لدي

 هيننلابسإا ف بسام(اهسناكو) مدقناك اهردقب اع وشن هب را لا نم هسقن قدىف لمعت سام

 لج وزعهللا(و) ى-الاك هيذوثب وهضر عنيت كلذ لثل هلهأ ةب- هن نآلا ولع ىلاعت هللا ىلص
 ناىلاعت هلوقك سفن ىقهللاىذأى أ (ىلاعتهاذابد اذأو) وهي اعىلاعت هلي ل ص(هيد' ص سنرق)

 م> ناكل تقلا )اع - (ىلاعت هيذؤنممك>ناكو)هرخ" الاوان دلا ىف هللا م معل هلو_سرو هللا نوذ_: :نمذلا

 اك)دحاونرقىفامهلعج وامهمةبهمي وما لدقتلا ىأ(كلذك ) إ-_سوهياعىلاعت هللا ىلص (هيد' ىذوتم
 هللاىذ ر4-ثئاع بس هلق سدل هلاقام ىلع هنا هياعدرو أو هللا سس >ىفار ارمبا كلا |اذهىف ( اخ هدق

 عقب موٌكفالاباحصأ لثة مْزرلاذ_ه -ولاضرأو لسو هيلع ىلاعت هللا ىل_ص ىذا اهبس نه ههزاالا لب اهم

 اًضنأو تمدقت لاوقأ ىلع بو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوسر م سوهللا مسن هنيبقرغلا مدقق: دقأ طلأو

 َنانمهةملعاْئدد سلو مل_سوهيلع لا عت هلا ىل_ص هيا هنالا ةاطمهيادص | بسيف كلذهمزاب

 1 5 مدعامأو هيءاضرلاوان :زالولهأةم_س قدح أ ءاضر .الىذلا عدلان نمه.قاا ةميظءةذأهيدار 0

 فعض نمدصو نمغلاةراثانمهضّقا ةمكحاذ تر هرلق ىلاغتدتلا| ىلد هنا.>ق ة نم ةفانلا كالا لهأ

 ريغلجرلا اذ ه (هثو كلابمتلااهمرك ةشئاعل جر مشو ) مد ةنايك هبات أ ل“ :ةيهناةعاشابف :عدمالسا

 دحأ ةفوكلاو هزم فداصد_ةقصثاهنلا نءةهرممةم هركماعاعد ىأهئئااهمر ؟ هلوةوفو رادعم

 نالكلذبتيمسمهعمت< ىأدن4|ةفوك افلا وءالضفلا لا جر طا ههنا, ن يفور عملا نب رمعملا
 ةفوكت يمسفهيفاوعمتجا ىأن اكمل اذهباو وكن م4 لاقا مندي نادا زا 4 اوبال در ادع
 ى-عنيىمومىلا مدقف) نيرا وةيلغلاب « اع هيال4 ١ :اضالا وأ ماللا همه ر وتكالذل

 ىسع هنأ راودلاق ىذلاو مسوهياعهللا ىلد ىلا مع اطل اد يعني سا. عىلاب وسنم(ى ءامعلا

 ارسل اعل اصلا نم ةفالحلا ىلو نملوأو سام عل | نب هلل ل ع نب ىلع نب ىموه نبا

 مهردفال 5 هرمدع4-صوع ليقواهركه_سقن علني ني> ىمومني ىسعو لهن در وىصخاملاو اخأهدعب

 تامو ةثامو نسون اسم ةنس ىدهملا ل:ةتامف ىدوم نت ىددعد لعب : وهذعب ىدهم ادنبال غد و

 ل-> رلا(اذ_ه ره >نم) هزمردص اني داتم دومنب ىمدع(لاَعت) ة ةنسودعدىدهملا
 تت هبه: -ْئْئئتبتلتبتببببربغبتتصفل تب بت خبل ا

 ال

 رغب ىأ(ةشئاعل جر متو)ىيذوتلاىلو هللاو ىيةحتلا ماةمىفانمضوةيعبت هي نأ نمي وادصقو ةلاصائش عقب نانتب :فرقو

 ممشني->لج رلاذهأ ساحل( هرضح نملاقف ىءابعلا ىددعنب ىسوميلا]متاثلا مضحاف ىأ(مدسقفةفوك- ااب) ف ذقلا

 مهخنمىو رد ١ وىاسملتلا لاَ
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 هلاقملاعماسارمغاحخ تنك (انا ىلي افا نبالاقف) 1 ١١ اذه عمنمرأ م_ثااكلذ لاا
 ةرجد_خأهتعونآر ةس>اص ناكروهثاهيقفلا ىراطنالا ن جرلا د_.ءنبد وه ىليا ىفأ نباو

 هيدارملا م كلاوداهتجالاة برا ل صر ىت>ةنلاب مه هلعأو هرص ءلهأ هنأ ناكوةعبسلاءار ةلادحأ
 دوهشهعمد هد هلعلو فذقلادح هنال( نمئاممدلجف 93 هلوقل أدب ,كقالاةصقرك 5 هن *”مكوفذقكلا |: ه

 كلذه-: :معم-_سنع لاو وسلا جا ”<[ر قآل جرلا ناكولو ههرذ5 ةلالل ىلا ف نبار ؟ لعرض اور

 ناكوك .:ىنالا سؤرلا ىاتال ناك ب رعلا ناللوالارصعلاىفارب زعن ناك اذ هنال(هسأر ىل>و)
 هل عج ومه-سؤر قا> مهراعش ج راولا ناثيدحل ا ىقدروو :لعاراعدودعد_سأرىل>اذاريسالا

 دحءافيتساهبئانوأ ماماللواهورك ذ لئاسم قىناشلا دذع امهندب عسا زوال هنالرب زعتلاو دحلا نيد
 ةيضقلاهذهىف ارضاحاثراوا نك. ملام عملاعت هللا ىذرةثئاعو فورعم :!ثراوالت يم نءفذقلا

 لاك_ثاالثاممدهاشلا ل_د* ىلع ةيضقلا نمرصةاىلاعت هللا هجر ف ئصملاوههثراوا هنأ لمتكو

 اوجرخيلوأ مهد: ءسحامامههميل: (نيماجحال هماسأو) لقاك ىلاعت هللا هجر فنصملا مالك 6

 «ةعنصتلا ذرب هيداهثلوبق طة هلةناهاوهوأ هنو ه*مهتظخ ىف مهعمنوكيلوأ هقعضرامدنم

 را اسعنباو سيطألا هل ةناسماذ_هرهنعهللا ىذر ر وه-كملا ىراقغلا( رذوبأ ىو دو) رهظأاذهو

 مدذا ارعنب) نيعلا مد (هللاديبعناسل عطق رذن هناهنغ هللا ذر باطلا نب رعنزع)< راتلاف

 رذنلاال لهقبامز- «فن مازلاانهرذ :لايدا رملاود:غهللا ىذر ر وه_كملاىناحصلا (دوسالانيدادقملا

 وهو بضغلاو جاجللارذنءاهق علا هممسسا ١ وعئماد- هدقلو * ىلع ىاءهنال عرشرذنوهوأ ىعرشلا

 ف) لووهجللءانملاب(ملكس ةاءاهةقلااهرك ' ذماسقأ ىلع ها و زيميلاةراقك و لعفلا نيب هيفريخ

 2 اس3ةملظ نابعيع لا ةاوزورك لك) هتعوفعلاو هيف ةءامش !ايسانلا هملك ىأ (كلذ

 (د_هد] سانلا نم(د_>أ م ثرال ىت>)هنمىفو«نمالو كلذ ل_ءفأ ىفوك رتاىأ(هناسل عطقأ ىنوءد)
 ناطأللا نير عنب هللا ديمعو (يو «ياءهقاىفصد) ىنلا(باكأ )اذ_هدعب ىأ مذ | ىلع ىنبم

 ىثومو“ ؛اكمأ ىكتولورح ا ,ةكيلمامهمأو رغصالاديز همسا هيونأ ن هخأ هلوح ب ريغصتلاب

 امهدح[ ثروت «لةدحاو تقو ىفههأو اوهَتاماَمَِج ءىلاعتدها ىدذرةوطاف نم بلاط ىفأَن , ىل_ءل ثنا

 عر هو ىدد> لب .عوهو دوسالا امش هابردادقملاو تا زيي-نيبيرحقرجحك ير ليقورخ" الازم

 هلاممأوانهنبان !مهضعبلاو كلذلو صرض وأ ىناورهنلا هبل ه5 نبا نيعل | حّتفي ورعدوب أو هل بسنف

 فذح ىف ىنك لص: .نانرنل|ةنشراذادل !ةدعاقلانايدر و نيماعنيباعقاو شيل هنالغلالابك 5
 مهةالطاهاضمقاك المأ أ ةقية> لوالا ىنالاماع نما اا فيذأ ىذلا ملعلاناكءاو -اطخ نا نمفلالا

 هيلعمهقالطا ىلهح.فةدالولا ب[ ىفةَقيةحبالا لاقي دق هناالا هطارت ْءالاوُص رعتب ل ةقيقحةودالا واكو

 مدقاملار اديدادهملاده_ثونيملع نب عقو نيالا نوك 0 عقاولاةروص عقديال ىندّدلاو لالا هنال
 نياوهونيثالثوُث الث هةن-سنامثع هيلع ىل_طوام نقدوةند ا تامواهد_ءناموامل م

 نا مامالالورب زعتلا ىفالخ هيف ةعاف_كلازو مال هنافدحال هلرب زعتروك ذ-لا نمنانسالا عطقو زيعبس
 نأ مامالل هن هللو>هذرب /زعتلا نا مث عرشلا فد ربل ناسللا عطقنا لاقي السفدازأ ا ؤد- 41 ىنظاغب
 لاَ : هلل ا ىذر رع كلذ ضغأ اذلفم_ّمعىلاعتهللا ىضرةءاح لاراب 01 نمداد_ةملاو بلطرم غد هيووكسلا

 نا) مدقتك 0 ا يع ل ل اا

 هس لاا اهلا ةاسلابامالا] قلو اس. هيدر 30 قا

 ( نامل

 (انأ ىل-_ماىنأن با لأقن)

 دقو نيدهتخنادحأو هو
 اذهل لوءاضقلالوت
 ءاَعَتك )لل ب>وملاوه
 متاشلا ىأ (داجف)
 ىا>وهدلج نيناعز

 ١ رب ردع ىأ (هسأ َر

 ىقوهك رتئأ(هملسأو)

 (نيماج لإ هملسو ةخسن
 ه-هد جارخاب هنوند- عل

 هرمأق ةساهس دايز

 خيران اك (ىودو)
 رك اسعناو ىبريطخلا

 هناباط#ا) ني رعنع

 مطق ردت

 نبا)ريغصتلاب( هللا ديمع

 مسك (دا عملا دذارع

 امنت (دوسالا نبا )ملا

 ماك ف) هريغ ءابأناف
 ىأل وهلا هيا

 كلذيف) رص مه-كف

 هنا عطقأ نوعدلاذ
 (دعبادحأ متيالع<

 ن-م) كلذ دعىأ
 هلي ىل.ص رو باحصأ

 ثيحو(لسوهيلءىلاعت
 ىدح هزرقيإو هوعتم
 اعاجان وكمال ل عيب
 نم نا :طقزوالف
 دارأاءاو ايباح ص سس

 هئءاناسأ

 ةسايسلاوأهغيوذترع
 ىورفارذوأ (ىودو)
 ىتأ باط# اني ر_عنا

 راصنالا و> مب ىلار ءاب

 (هاناالول)رعىأ(
 (ةبحص)ىلارعالل ىأ
 هداصلا هيلع هل ةةباسىأ

 مألسلاو



 هلاحرذنسئرد غاديع_سىلأن عج راولاب :2 ىف ىزو رملا ةمادق نية هءاضرأ» اور وهما قد 1! ,افدهرش نم (هومك-ةيعكسل)

 نءعلفغو مث أعم صعب رك ذىأ (ل-و4د اعىلاعت هللا ىل - 4 ىع :لاباح <( ةد 1[ :اندذدلل م لاقو) ىحدلاهرك ذواقت

 (ق>)نوملسملامعي ىذلا(هىبلا اذهىقهلسةناوضرلاو 0 الاب مه عي لو ناميالا ىف 'روقبأ ىلا ما فرعي لو مهمقانمةل <

 ىلرقلا ىذا نءالدب(٠ ءا ارةفلللاةقفاندأ ةثالثىفع ءىلا هربا رمق د3) هال“ هنال بدصتو ةصحىأ

 1 هس سسسسسسسا لز_.ل[ناوهدعنامو
 | مةيفكوهتلتقل ىأهريضح ناوأراصنالا نمهدنع ن1 باط#لا(هومك_ةيفكا) ملسو هيا عهللا ىل-د جرطلا كح ىف 1

 ناىلعءانيادهنارحو فدقلادح ةينرب غلب نكيملادهو هفع ىعهتبحص ف رشا نك ل وهوجهوهرش مهريغلو مه لءاشلاوأ

 نعةمادقنا هاوراذهوذ_سأي ىءاهققلاةممسس ىذلا اوهولّدقلا ريزعتلا قمدا,تجان عام نأ هلمامالا كا 5 )0 نب رحاسهم ا (

 نم) ه:عهباورقكلاملاووةخسن قو(كلام) مامالا (لاق) تاع هلاحر دنس ىرد ا ديع بى

 ىقهلسدلذ) مه صقن :هيثاعمهرك ذىأ( سو ذم اع ىل اعتهللا ىل_ص ىذنلا باد هأن مادحأ ص :

 مسقدق) هاو ةبهيلعلدثساو راعك- !| نماثم .دذخوا لام ىفهل سدصنالىأه:ءمهسو (قد«ىبلا اذه

 ممسق ىف( لاذ زيمأ لا نم(فانصأهث الث ىفءىغأ هللا
 (هن'الا نيرحاهملا) نيم ىلا نم(ءارشعلل) هن

 مهكئلوأ هلوسرو هللا نورصما واناوضروهللانمالضةنوغشدي مالا مأو مهرايد نماو جرخأ ن يذلا ىأ

 هللا لضئ هاغتراو مل وهيلعىلاعت هللا ىلص هيدنةرصنل ةنيدلل مه رايد نمأو رحاهنيذلا أن وقةدادلا

 رحاهنم نوديحنم أبت نم(هن"الاناالاورادلااو و * نيذلاو) نات لامسقلاىف(لاقمث) هناو* صرو

 نيدلا 090 الا) ةئيدملا

 م-هرايذ نماوج رخآ
 الضق نوعي مهاوهأو

 اناودضرو هلئا ن-<

 هلوسر وهللأنورمصني و
 نوقداصلام هك ئاوأ

 مهءالوهو) ةداصم هب ناكولو مه نأ ىلعنورثوإ واوتوأامةجاحمهرود_صققنودتالو مهيلا ||| مهترجهةين حيض” ىفوأ
 نيذلاو) ثلا اامسقلاىف(لاقمت) ةورمصتو سو ميل اعنا تا لو ةراو دانيل( راصنالا افطع(نذلاو لا مم

 انوقبسس نيذلانناونالوانلرقغاانب رنولو ةي)راصنالاو نب رجاهملاريسغن .مالسالا(مهدعبن اؤاح أ (دادلاا وون )ءارة لل ىلع
 م-4نوعديمالو وة مسحر ف وردا اأن هر اونمآ نيذللال- اد , ولة ىف لعدتالو 696 الاو ناميالاب كما دما اونك_سىأ

 (نيمل_ملاءىفىف هل ق> الق مهصقنما نك) ن ْ رادلا ىفةداعسللمهقمس مه ةوهظعل ومهن 05 رفا و نط ولا راداهودخةتاو

 هد_ءبامو ىلرقلا ىذل هلوقنملدب خلا ءارقغلل هلوق نا ىلع ءانباذهو' الثا فانصالا ٠ نءمهجور# (نابالاو) رارقلاو

 ا < مه رايدوم عاهأو :مهطاومأم 4 رثؤم-ةاوبدعاىأ فوذحكءاقلعتمالح رطلا كف هنملددملاو اوصاخاوا ورات*ذ او ىأ

 ىلءم_هراثباونامئالاورادلا او ودتنيذللو كلذ ف قدصلابم-ههتلاحدموهنيدةرصنومللا لضف ||| لسقكأ (مهلبقنم)
 8 ىلا نأ نمهمهذم ىلءوهو نيبال نيعاد مهد هد نماو احن ذالوةصاصخممناك ولو موسفنأ مهيلامالسالا لدأة رجه

 دحأام“ قلاوريسعتل اوهقفلا سمك ىلصةمهيفمالكلا 5 سمخت مه-ضعب دنعوةمينغلاكس مال نمنوبحيىأ 09 0

 سالاوال مآ سم له ىنالخميقو ةمينغااو ريشءلاو جارخماهيف لد بفلاتقريغ نمزافكلا نم 0 0
 صن امىله هتوهدعبم يانا هحلاضم هترممن سوي ىلاعتهّللا ىف صهتلالو سرا ناك ىذلا | مرو اص
 ىلع نورئؤ واونوأ
 م-ناكولو مهسقنأ

 ةهرو رذىأ ةصاصخ

 مهءالوهو) 0 و

 نيذلاو لاق مت مث راصنالا
 ىفاشالو امن اوالوانل رهغا انيرتولوة:) نيدلا مونىلامهعادت أونممداتلا نمىأ )م هدم ن ماواخ

 انب راموعاونم .نيذللا دس>واد.ة>ىأ الغاب ولقىف لءحتالوىأ 90 الا)ا صوصخرا هنالا ون رجالا نم( نامتالاب انوةبس يذلا

 فائصالا ىف هدرص ينمو ةرئاد نع ج رك لب نيماملا# ىقىف هلو > الف مه-صقنت ند ةرخ" الاوأ. .ةدلاىف م>ر فورا

 ا ا مارس زنياهنا)ةباحصلا نمىأ (مهنم) دحأةخ: ىفو(دحاو لاق نمنابعش نبا با 1 فو) ن نر وك دملا

 فذاك هلعجأ الو) ريدحتلا ىفةغلابم 7 زعتلالوالايدارأ لعل (همالادحو هل ادحنيدح) ة 4 كلاما (انياعصأس صعد ٍدنعدح)

 هريغلع) ااا ده( لضفل) ةرغلا كلذوةجدودلا لخا دن ثيح مهرب ريغ تايثا رلاءانب 1 هوى 9 ٍزاادالوأاب د ود( ةملك ىفةعامإ

 هماوةيثا ازنياهنا) مهم عىلاعت هلا ىذ رةباععا اىأ(مخمدحاو ىفلاقن منابعث نب !ناثكيف د( ءاهقعلا

 د#هنادا رملاو وسيلغت هيقليق(همالادحر و هلادد ند->) فدتلادخ ا ادكأ ضع دنغرد>ةمام

 ىلعاذهلضفل) هانأب ار (ةلك ىف ةعاجلا فذاقك هلعجاال و) هلوةنالرظ:هيذو هلرزع وافوددحلا نالهمال

 أرك الا د0 اد |رارح دس دار ةماك ةعاج ف ذقن مو ىوغالا»اذ هع ؟ رم ةلاقهمرح ةذأن ' زل ىأ (.مغأ|



 مف ذة نمو)نابعش نبا ىأ(لاق) تمد-ةنةداور فا كهوب رمضاف ىأ(هوداجاف ىلإ [بس نمل سوهيلءىلاعت هلا ىله هلوقلو
 ق>:-بفقمركلااهدلولىأ( هلسس)ةرفاك تناكولومهدحأ مف دق ىأ (هنال) ب ذكلا ىأ(هيرغلادحدح ةرفاك ى هو مهدحأ
 ءاقردسا نم( هلب<اميف) همام( ماقام هونأو(ايح) هدافحاو هدالوأ ىأ(ىناحصلا اذهدلو نمدحأ ناكناف) ملالابي داّتلا هب

 ملا (اذهسدلو) نابعش نب اىأ (لاقهما ية لوبق)ه-..ئانوأ ( مامالا ىلع ناك) هما رب ىف ةبسح (نيمل لا نم هنماق نذالاو)دحلا
 اناومأو ءايحأ ( سو هيلغىلاعت هللا هالا ىلص م يمنب ) ةباحصلا (ءالؤهة مر ةباحصل ريغ قوةحك) روكذملا

 ىآ (ناكهيلعدهشأو) وج وفط رشي هنا ىلع هان فذقلااليذكلاىأ(ةب رقلادحدحةرغاك ىهو م-ممدحاو مأ ف ذق 0 نءو)نابعسنبا(لاقهوداجاف ىلا صأس سن ءملسوءيل عىل عتهّنلا ىلص هلوقلو) فالح هيف ىفاشالو | ىاأ(تواهصشواو) )2200 ا ا
 1 7 5 كلوا امالا ماقم(مان) 1 وبأتامد_ةو(اي>)هبسىذلا(ىناحصلااذ_هدلو نمدحأ ناك ناف هل سس هنال) مالسالا

 ِ ِ [(لاق) دما ىأ ءدهق وذ ريغل سيلقهقوةحو هما را وهنالدبل ب عبا ولاهةح الطب ىأ (هلساع)هيبأ

 "ا 0 نم وءدوهقح بلطبىأ(هبماقنذ) ىحدلوهلن كي لنا أو ىأ(الا و)ىوع دلا

 00 م ل
 0 ناك زعتلاود حلا ئوءدال يمل ملا نمداولا ريغ قاقحت سا ىأ (اذهسدلو)ن ابعشنبا(لاف) هلةرصنو
 نهادحاف ذة ىأ(ملسو هللا م عيمش) هبادصلاىأ(ءالؤه ةمرحل) تراولا يسع ا تحت هاو ياسا لا
 2 4 (اهيسفف) هل : عمدت أ(هعاسإلا) 0 | لك هقحمساا هللا فوةح نم قدي( مل-بوهيلعىلاعت

 4 0 رع علا لاق) ءءافيئساود_كلا لودي ناك ىأ (هيمايقلا ىلو) هبئانرأمامالا(ن اكميلءدهشأو) هبئانوأ(مامالا)
 لتي امهدحأ نالوق) نع لتي اك( لمح اهظورح | ناو هدول واعلانات لح ناكل ن.ةشئاعربغ 0
 مو 1 ا ةنوراعىدعتل (ٍلسوملعىلاعنهقا لص تلا بس) نيش مآ هج ورتيص( هال الل
 1 0 كَ ا ل وعلا( و)ل-> ث حلت منال لوا لا ن وأ هلاها < ل الحلا نم ىهوهنج وزىأ (هتايلحهمسا)
 : ءانب(ىرتسشملادلج دا )نأ همزليف(ةباحصلا رئاسك) اهرب بس أ (هنا) ةسشئاعريغىف (رخ" الا)

 لولا( ,و)نابعشنبا(ناف) ماك نآرقللو هلوسر وهيه ذكمل ةكئاع باس ل ةقو كلذ هيف مهم سنا ىلع
 2 ..ةلاركب ىلأن يدجأ (بءصءونأىور و)هدنعهل ولد ةوقو هلدرايتخال(لوقأ) لة ةلاوهو (لوالا
 4 0 00 قام نع مدتاكةنب ١ ا 0_0 :رهزلا نجح 0 داو ع

 ةخ-قو(هتايلحهبسل

 521ج ان تاسع د
 . 9 هه .٠ ٠

 تانك 0 ان رك برمضد ) ةمح صوأ لوقءالو وأ ةبارقب (ملوهيلعهللا لص ىنلات دبل !ىلاس فنا نم) ق>(ىف

 تا كح ( بل مص |] هلحسانلال عيل قاوسالا ف «فاطي أف يذختلاب(رهشي و) م-غمهلاثمالاعدرو هلالك_ن(اعيجو
 د للم نم وإ_رتو تراك ادت سدرك اثىد) هدد يظر اسم (نتبستو) يئزتس تلد
 يلا وع ل صاحوكلذلهثب وةعسجيث(مسوهيلعهلل قل ةَلوَع رلا < فافختسا) هل_هفامىأ (هنال) قاطأ
 ءآ اننا ننال ىق>ةسمهلابا كنا هلت دثأو ممم س داوهو تدبلا ل_هأ نمهنا عدا نمنااذهىلابسننانههلوق
 ا مي رفك د_ةنهيبأريغىلا ىدلج راسبأ لاو لو ءيلع هللا لص هنآ ث يدا ىفدر ودقو ريهثلاو لكلا
 اذ_هيىناولخدو هرقسانلا لهاستواذ هانن امز ىف ذهرثك دقوهيفددش هناواذ همظءىلء لدي اذهو

 ةمالع هلاولعجو باسنالات ابثاىلاكلذب ةاضقلا عراستو رارشثالا نمري دك هاعداورهاطلا بسنلا
 رهش ل نمناشةمالعلا نا 0 ةمالعلوسرلاءانبالاولعح ليقاك

 ةياحصلارئاسكإ هئل.اح
 داحت) مهئاسنو مهاجر

 ةخىقو (هن رفلادح

 ىأ(لاق) ىرتةمادح
 ناتكاابةأرعملا ةثئاعزمب فرغلا مدعهنم مزلب هناف ل هامل اوصالا نءديهداذهو (لوقأ) ل: ةلابلوةااوهو (لوالاب و ناسيا
 (ملسوهيلعىلاعت هللا ىلص ىنلا تدبىلاس هنا نهسس نم يفكلام نعس ءصمونأ ىور و) باوصااب لع أ ىلاعت هللاو اهريغنمي 0

 .دالوأىلا ىأ ملسوهيلعىلاعت هللا ىل-ص ىذلا تدب ىلاس ثنا نمكللامنء خلا ض هد ىفوفو رعملات نلاوهبارقلا هج نم

 نء(الب وط سدح و) قاوسالا فهيفاطبهانعمور وهظااوهوةره-كلا نم( رهش واعيج واب ريض بر ضب )ممم سدل هنارهظو
 مال | رهالصأاهءاع لوس لا 7 < يىناةختساهنال) نايءالاد ءاهرا# آىأ(هلل ول رهظت ين >) نامزلا



 ل-> دك) مالسارادىلا «: هنااهداعأ:ودعلايودلب ؟لءان تامل !!لاقو فاقلاو اوماللا عم :هب(ةقلامهيةذىعشلا فرطااوأ ىذأو

 تنبت اكوا لاقو )ل كلااهفيادت نع لج رلا عنتمافةردخمامنوكل( ل للاب)اهقيلحتدب رأو نيءاهياعهج ء(ةأرماف يل ركنأ
 نيمسأملاضفنهبوصو ز اانالا) لوول ةغيصرة خس ىقو(تفةلحام)اربدةتو 2 هايع اضرفىأ (قيدصلاركبىنأ
 أ 0 ا ا تتبحكج7مسممسمسصمصممعسمعمصمعمطعلل وولعملا وا (هقفلا
 ةغلاممادارأهنا ىلا اراظذ

 در وأم هناهالاال ىلا ىف
 هياعىلاعت هّننا ىلص هذه

 ةقراسل عقش نهيق ملسو

 تناك ول هل لات ث.ح
 ا هديت عطةاةم-طاف

 هناحءش هلال كلذو
 نيب محلا معىلاعتو

 هلو-ةىفماعلاو صاخملا
 ةتراسلاو قرالاوىلاعت
 الو ام هيدنأ اوعطقاف

 رضخالازارطلا نعد مثلا ينذي « م-ههوجو م رك ىف ةويتلار ون |
 نيشلاعتمب( ىعشلا) ٠ "ا ارا كوءاطلا فو يملا مضد ( ف رطااونأ ىذأو)
 هدأ ل-عاقزمس اةلءافةنزن (ةقلامهرقف)ةدد ثم ةيسنءاناو دهدل>ومءأبو ةلموأا نيعلانوكسوةمدعملا

 هاضقلا س ءدىلع (ر اكنأ ل-> دف) مال_سالل هللا اهداعأ ن" الا ىراصنلا دهب برغر وه-ثم

 ركسنأن م(لاهو )اسمن ارتس( لد الابل :دنع فا نأاهرماف ىغرش قداوملع ىعداةرد م( ةأرعا ف واحت)

 ى> (راهتلابالا تقلحام) ه- :ءلإا هدهللا ىدر(قددصلار كي ىلأث نب: | رملا(تن :اكول) الم !اهقرلت

 فيلد هراك | وهوأاباو صاذ_ه( هلوق) دءىأواولادد-ُثمضام(بوصو)اهريغ نب , واهدي ىو

 0 ]ا )يق سلا ىأ(نيمستلل سس) ال-ءلتار دغاءالا

 رمالا(اذهلثمىف) امهتعىلاعت هللا ىذرقيدصلا(ر كا ال)اللءاسنلا ف.ادتر كك !ا(اذهركذ)

 نء-كاود ,د_ثلاابرخلا)وْ مهل لارب زعتلااعر *( هءأعبج 00 ءادري_ غار ىوشىذلا

 لاس ردابلنافئتسؤلالمأو ل سوه اع هلبأ ىلص هلنالوسر4 2 22 اختي ىلع هنأر < (ليو طلا

وك ذملا راك:الاذ( ءاوةبوص ىذلاهيةلاوإهري_غ ناك ناواهنعىلاعتهنلا ىضر ةثئاعقالاطالا دود#لا ىف ةعاف كازو
 ر

ءقلابود>أاة_فهاعدا ىذلاههقةلءد وقسافهاهق- صو ىأ(قسقلام ءازكوأو (قءاوه) رذَف الاو[لاقف)
 لو

 ىذلا لاما (كلذىف) هلاقاعهقيسفتوهتغلا طزربي ىأ(هيلا مدقتيف) ه 6 -ا)قالطا(نمإ| أ: 9 الكلا(اذه

 كلذ هلاقأمس» ود ( هيداهشالو) اه ىتذأى 1( هاوم5لءقنالو) هلاقام ىلع خسب وب ه(رحز» وز هلاق ماقاله لئمركب رك

 حرمان همضلابةلعذ(ةنرح) هذههتلاةاه وعلم ١ وف ىأ(ى هوالاهةفهقفةاو َظ ىذلا قساقلا

 هيلعةل> سم (هيقةث 9 هلاقام لم , القلاد علا ع نههلطةمهلحراحاذ_ههلوقىأ ل .دعتال لب املا

 هلوقىلعفوطعمنيتءجعمدا ضو نب غب لوهشلا مركب ةنزن عوام (ضغبب و)ةلادعلا مدعو را

 ىنأ مااكرخ آ اذهو هلاةلاك رثو هل ةاها ل-ج ورع (ىلاعتهللاف) هنواد_عو4_ضخلا رهظذ ىأ مدقت

 ةميظعةريبكل كترع_تافهناءلكاذ_هنمضرغلالاقو هن واتفىف ىمسلاه عل ة:اكفراعملا
 لومعل نال 2 3و اك دايلت ني ةتالغا صلاهذ هناك ن مو لاذ ءلاىلا ل ساهم هل صاخعال

 اما مهل وانذاكلذ ن ءناحر اخزاح .ثلافاد-افناكناو اذ هنا لءيلفالي 00 ةهبادصأ|ناش

 ىرب ل ذلواعطة كلذ ن هنا رب ناخ و ثااواءلع ل ئاقو ناو“ لد نسال نذل راك ناك ةوه

 هرك ذامن|تةرعاذاو ىسمتناةباحصلا نم مهريغ نود ىلءوناهةعٍباسو هوما سيفك :قفالألا

 ةباحصلا ماقءىلعنواظقاياوناك سلا نا هنمدوص اق فرطملا فأءراسب ءىلاعت هللا هجر فذ صال

 فيلحتلا هراك_:| نال _مريغهنا نم هيلع ل قأسخ ه.تعتي لو هىكمسلاهلةناذلو مويلعة أر حلا نوعنمعو
 د_هدف لك دق لق ىت> سا !|نيباهر اهظااهظولغت ن هواهظماغ د_صعي لو نسمي لان الح وهلال. هل

 از [تفيد] 5 ةشئاعلا كاف وم نتي 5 , فأت نبت ناكول هلوةاضا أ واع ردوا ءافخالاو ةفئارمصع

 2 ةر.دل ابد ارع اظءأ ىفاهناع اءدالاف مظعت وهلب 01 ريق هيقسدلفاه ردا لولو ءامسأ هيفو

 لاى. رشىلأ نباو سل اكءاهققلا ضمد ىؤأ هبواذو ضاق ف رعلاو فاتملاهتيترعمذهتناكولا در 3 َق 27 57

 اظواغتهناهتلعفام ل_سوهيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر وأ لب ربح رمالاذ+ ىف.اج ول لاقولهريغو ىكبب لا عاج ل اداب

 هو ميكا مضب (ةحرج) ءاوتفىأإ( ىثو)

 ىلع عالمالا مد-عنمؤمأ اوهةمدادمو ف ررطملا لأ س فن اطخ نما شن هلك اًدهوهاَض رلحاليأ (هللاف قصيد وهيفةئياث )ةذعطىأ

 هانمدقىذلا ثيدحلا

 هن (هسيلع بحي)
 ديد "لف رضلا

 ىأ (ليوطا|ن>لاو
 هيققأ او) ديدلا سما

 قحأ هاو ةيّوصىذلا

 ا ىدتعلا اب

 3 هيلامدقم رق هقعلا

 ىو (رحزي و كلذ
 الو) رخؤبالو هخدست

 هاوستق ىف اطخغأ هنا

 ٌىط دةد_متء لاو



 هال

 ىاد#مال ماك> الا نالا ضر هيلع ئ-اذهافلصو مودال لسالا مننا هنا طور

 هنعباو4!تملعدقو اهتعطقد #تنبةمطاقتق ةرسول ثد د اقدر وام هل مو عيضوالو ف, رشد

 لاقو) م :صالالاقاذلوهريغقايسلا نم خور دقة كلذك ناك اذاو فال نمرلعب ىظعتلل لة ءنوكو
 لاس /اىأ(هنا)انههلدصقلامدعوهروهظاباو 21 ف ذ>( ركبوبأىلَعد هول لاقل جرف نارعوبأ

 دهاشلااذوب)اهدحو ىنك.:الو( زوالا ذه لءى)هتداهث ناءدارع(ناكنا) روك ذا لوقلاوأ
 رب زعا ند هم |ءء ئثالفإ م لنك لوم ةع زخةصقىقامواةلطمل ).ةدالد داو ل>رةداهش نال (دحاولا

 مالك !!فوسةفت رقب هناهالا ىذدق ام (اذ_هربغدارآناو) ص,ةنئالونا هأب رعشدألهنالدريغو

 لضفأ وه نمد ذات ولاة مهر ىلات ٍبرْذل!كلذهلصون أ (توملاد> هنأ 31 .ااغيلب ,(انرضب رض ف)

 دقهراءعلا هذه 5 منابر كاك ميه قيليال مام ىف ل وميلقىلاعت تال ص هئالوسردعب ناذلا

 هقالاطا ىلع سدل لةءالد اولا ذهاش !|نوك و( ةباوراهوزك ذو)ةراقحاوةناهالا نم عونابيذ نواك

 هناقح ورشلا ضهدىف عقوأك 1: هاهايصقت لك سدادحاوةداهش يق لمقتل ا ءاهةفلارك ْددَعد

 ةماهاىنأ ن ءىفاريطلا ب رخأ ىطو سال ريك ل !صئاصخلا ىف#( هيبنت ) ه هلع فس داداو لزب كب
 | ”الا فل _يؤننمءملاتاهمأهح مب كاس نس

 باعو اءثدلاف ياةءليقذنوءاذع ةفءاضمىؤفاث*او اوةرح لاو" الاوادم دلا فامهدحأ ل دقو

 قناذهلت اةملاتوتارافكدوذحلا نالرخ "الا ق تقاعنالاب :دلافبقوعاذا نهريغو هرخ "هلاك

 صاخهناع امكلاىو نة وةثامدلج ,فايندلا ففءاض: نهفذق نمباذءاذك و ريمج نا لاقو انئدلا

 نئاىلاعت لاق صدخأ5 !اقلاقو هْن هرئاسن راعإلا حاو ف ذق نملّدَش لدقو لد أم دهنالةئاعرش

 للعَو ه-ياعمااك- لامدق: دقو ىوتنارقكسلا ىلع توما طم عا ءاهرمغىلعو كا عنا ظءحمل تكون 0

 د-متءلاو قاثهءلعوهوّنآر ةلاأرق نهونيترماضوت نمنيةرعدرحأ ى طءاذكونأ ارع أ مالك قام

 ىعااو هل-هأ هلة ريالا دج_بملا بناح رع نءواهج وزىلعةأرملاوه» رقىلعقدص:ااوراصأ اذا
 اهداف ةمأ ىرت_ثا نمو نام .«اوداعافءاملاد_> م م مميثلاب ىلص ن موةخ-_سحةذس نس نمورك ثلا

 فصلا ىلص نمو لو هيلع هللا لص دمحم هيمشب نمآ ىلإ“ كواه>ًوزتواهةتعأ ملا مدت نس>اف

 غلسأن مو توم اهكردافام اع باطن نمو نذوئملاو مامالاواماىذؤ. ناةفا ذثل املاوأ ىلاثلا

 نهر ل_تنغاو ةءهلا مول سمت نهوتصناو عمتس اف بطلا ن مىقدنموديدكلادربلا قءوضولا

 3 ممودآر هلاءءا رقل عمدسا نءوردعل اهال_ص ىلع ظ؛ ؛أح١٠ نهو رداد فوم واكل هأ ل25

 نموماعطااد_ةاض وننموهحالس هدو نمو خالو تعج رىأت ةد+أدتوتءجرفو زغللتجرخ

 4- ملع سان ||. 2 هء>ءدنايلعلا ل هأ ضهدهرعسث ىذ مرتلا لاهنت عآهرلع اطااذاؤا رسل معلا لمعت

 اذا مه-ضعدلاثو م :ءءااومارك زالالضرالا ىف هللا اذايضك2 ء معنا لسوهيلعىلاعتهنلا ىلص هلوقل ا

 نموداسغلاتةوىفأقثو هناك نءو م-هر أل ثم نوكيك لهب معين اجر دب ءاقديلع اا

 نموامشام هراغ :كلا عن هوأمشامك- « | ىلا أ نمو |ةلطماريخهيف لعنمود-ههجلا مونى ىدصت

 ! حاط لاكبر سماو هانا اعمر ء«مهبأرعابدار ا وهيرعافذ آر ةلاأ رق نمو فحصملا

 انك كراكو وأمك 5 اوثالوةءارقتسنلود_هقعموءار هلانالن >الا لبا ؛اموهووذنلا قدم دع

 بادك ا!اذخ نقصد للا( لضخ رب ىتاغلا اعز لو هاتوا هكر تسلا : مايثاحا شام

 | قارن ه3ى >ا] هنال_ص رسأو هيخ ىلع هتال_صرحأ هلل صح ,ئاهلهأن ءمءايمحاهعمتو هز انح ىلع ىلص

 اذه هنمهاندصقام فانب ىلعتاالوقلاىأ ( (انبلوقلا) هنياهت غاب و متىأ (ىهتناانه)ىلاعتهشلاهحر

 ا و لج + حس اقل ب جما اج ا ٠س 022 15ج 077 ا 2ك 10م م ع طم و ع ع مس سس ع

 ىأ (نار_عوبألاقو)

 لاقل_>رىف)ىمداقلا

 ركل وبأ ىل- ءده- سول

 هءاس قدح (ىيدصلا

 ]هر ل
 اك ااىأ (هنالءدنع

 لئاقلاىأ (ناكذا)

 ق (هتداه_-ثنادارأ)

 قو (م-4لا اذ_هلدم

 م>ىأام لثمؤةخسأ

 هيفزوال) كملاوأ
 ىئثالذد_حاولا دهاشلا

 همالكر هاظوهو (هيلع

 ناو)ةغلاما ن مهمارعو

 ىعملا(اذهربغدارا ناك

 ىذتش ا رك ذىذلا

 ظل رخق) اص رةهتناها

 عامي) ادىدث ىا(ايرذ

 ىالوهاةْعِب 5 ١ (هن

 دس >)ه ركن لصوت

 ودحو سوا (توملا

 قو تو--1!ب خلاب

 اهو ركذو ىحتدلا لصأ
 نار-_عىلأ ةلاقمىأ

 هريغوأ كلامنعةناور
 لع درباذهو هيادكأ نم

 هدشق فر_طماىنأ

 ىذاسقلا لاق) هناو-ج
 فاؤااوهو(لضفلاوبا

 اك ؛ لوقلا ىس#تناانه) |



 هاندصقىأةلههملاءاحاب(هانيحتنا ىذلا ضرغلا ىضقناو )متىاىازلاو محلاو نونلاب(زجتناو)ءانررقوهانمدق ىأ (هانر رعاميق
 ساوالدأن دمةعاوهوغانلمو

 اهاننرا كلاةعرالا
 (نوكيناوجراا)
 كر نادخسن قو

 8 ناشلاىا نونا

 ىا د رالهنممدق لك

 منقي (عنقم) هدد ربنا

 هب ىف_بتكي وءاضربوهب
 بان لك ىقرز هاوساسع

 عساو قد رطىا(جمم»
 هلوارسسكب(ه-ةيغدىلا)
 هسئيلط ىا مضل 9

 ىلا (عام و)هنتجاسو
 فب جاين ةسجح
 6 ررهش لو هنيضق

 ىا ماكل ءافلا تقي
 هيق تحضواو تفّشك
 عج (تككن ن-ع)

 ةوكدح ىهروةةكن

 برغتست) ةقيقد
 دهن ىا ) عديت لل و

 ايرجع اعيدب واس رع
 ةةدو اهفامعتساَة لقا
 ىا(تءركو)ا-هاودا

 اصاخ ابرششب رشو
 ن-ه» تلاوات ثيد

 لد اكايرش ضوحنا
 ىف) ى-ةو-لانمىل
 (ىنيةحالا نميراشم

 ىيقدتلابري رحالا ىا
 مىأ(ل_.ةافد 7 ول)

 ىف)كلذل_.ةاهرك ذب
 (عرتمفيناصتلارثكأ
 هاند ةرو-ه ىأ

 ا اطذالا ب رغأ وو 7 كل ودقىؤهنعدوأ ىءالاوو رمدك لا ىف ةغلامإل ةلصام(لصفقام ريغ)هتنمط ىأ (هتعد وأو)

 ماسفالا نمءاندروا اميذ(ءانط رشىذلا طرشلا) لمكستباى ألو وحلا هال ةغيص»(ىقو“
 ب2 2 سس 77777بيبسسااالالللللههيحل ب ب الل

 نمانمعىأ(انزحنأو) فيلاتلا اذ_هىلعثءاملا نمابذ_عهارزدت هانددك ىأ(هانررحاميف)فيلاتلا

 مامتلاوهو زاجنلا نملاعتدفاانزج:ناةخسن ىفو باتكلا لوأىف هما ءابدعو ىذلاد_ءولا زاسخنا
 قوةحركذ ىفاذهانف لان ىفءاندصق ىأةلمومءاد (هانيحتنا ىذلا) بولطملا ىأن يمجعع(ضرغلا)
 هلىمرب ىذلا مدقتايكهل_صأ ضر ءلاوهدصق دايز ل عقلا ةغي_ صد ىأو مجارتلا ىف مدل: مك طصملا
 ىهجوهنأمهضع بوصو قاطم صوصخو موعمدث اعلا نيب و هذدب ودوصقم لك نعهررمع مث ماهسلا

 رايد صقولاميق ضرغلادرفني واضرغى مسالا منا ىلع ءانب هللالاءفأتارممىف ةدئاقلادرفنتف
 طرشلا) ايفاوه.ىنأو هل -كىأ(ىوت--او)ناوبلا نعىنغرهاظام_وءامتجاواطةهيلع بترتالام
 ام) الرئامضلاولوع_ةللهنوكز وجو لعاقلل ىبمقوةسا وباتكلا لوأ هندبامي ف( هانطرمشش ىذلا
 هلوقك ىنلاعماضرأ فوملا ىندعل_هلا اذ_هريذىفنوكي ول مالا ىنعكءاحزلا ن ملهؤأىأ (وجرأ
 (عنقم) د_صاقملاذفبلاطلا (ديرأل)هررحاىأ(هنمم-ةلكىفنوك:نا) اراقو هنلنوجرتال
 فوقولا ناطر نهدي راابدا رملاوىهدمرد_صموأ ناكم مدا وهو افك ىأ ةعانقلا نم عّمقلاب لعقم

 الا وةينغملا اهتةيق>ىلال ]وص ولا كال هناىلاو دراشأ عنمااب رعع واهق وقح و 8 ودنلا راد2م45 »رعم ىلع

 || فرعلا قوهو«_ءاونأ نم عونوةلج لك ىأهءاونأ ن م(با لك ىفو) هردهتنذأ مراد ةئعنقي بلاطلاف
 ىلا) عضاولا د رطلاجاّمااكوه(جهنم)ادحاوارمأدعت ثري سض ءدباهضعد طسرب لئاسملا نهد
 نوناههندب ةمجعلا ىازلاو يملا عتب ( عزتمو) بولطملا ىهو ةمجءمنيغواهمضوءابلا ردكم( هيغل
 ىلا عزت نمهيلا قاّمسث ىذلاهبابحأ ل < وأ هيلا جر حر ىنءءاماوهف عارتلاوأ عملا لع ةنك اس
 ترفسدقو) ةيوةماأطة م هيامد< هنادوص ا افهيمريلهيذجاذا مهلا عرن نموأ هقامشا اذاهنطووهلهأ

 ةناك عممج(تكن نع)باجحلاِتا زأوهيفهةعجو هتررحامباتكلا اذهىف تندبو تف شك ىأ(هيف
 ريغة_عيدب دعت ىأ( عدبتستو )ةردان ةبيرغدعت ىأ(برغتس) ركفلاب جر خت ملا ىدقدلارعالا ىهو
 افعابطلا لأ مدعل اهتيارغنام_هودءاع ربر غمس هلو ىلءعرمد“ ةاولواه فحق لئلا ةقومسم

 ىأ(براثمىف) ا فوصوواةوخدبتود>اىأ(تءركو)هردهلذ عد. سمبرغتص لك سلذا
 ىألوهحلاءاضب(در وبمل) ثباثل !نةملا نقيتملا قا نايبىأ(ىيقحتلا نم)د_صاقمو بلاظم
 ىأ(عرشم) بابلا اذ هىف تفنص ىتا (فين اصتلا رثك أىف) ب انكملا|ذهلبقىأ(لبقاهل) رك ذب
 اهئالء الا نهاهيقبباودلا برش ل_هصالا ق عرك-ل نا همت ءدارملاو هاذ هاهل م هذمدافتس لدغ
 لملاك دور وملاءاسملال < عرشم لاو رد_صلاد_طبرشال_اهذلادو رولا وه-ءفاهعرأك أل_خدت
 مدنيا عةبولطملا ل ئاسملاهيدشدب لية ءةراعت_ءااماانهلكاانءو_كو رهملاة فن ركلاودروملاو
 اهو لاحرلا ا هدذع ط#راوهأدرا وى؟فدحضصلاهيدثنو هلذح احم لد اناث مهريدشتو ساطعلاهب

 هتاعجىأ(هتعدوأو)هردهنف ةهجو لكلو ة> ثمل * ةينكموأ يحك ردت تاراعتسااهلعج نم غابأ
 وهودولا ن متذنءىأ(تددو)ةرثك-لاد كامل ةدب زعاموةريةكالوصةىأ (لصفامربغ)ةعيدو هناك هيف
 تدجوول) نيماهاوناكو لاورفك نيذلادونا؟ر هلو دارااوهو ىمتللريعتسا مقا دضل او ةبحا
 ) وأ)قو*-.ههنايبقىأ (هيةماللكللا ىل_هق) هيفراص:خارب_غنمحر ءونسب ىأ( طسد نم

 ةدئاقلا نمءاهلاباد_.ةمةخ_ذ فو نيمد_ةئالاءاماعلاة ٌءأنماد_>[ىأ (ىد_:ةم) تدجو

 هنث دهب

 طاغلالا ضءدةلاضلاءاوهالا لهأوةقدانّرلا نم عقوام هيف فل اوما ىذاقلا ج-ىذلاوهل_ هلا اذهو ذحاو لصفريغىأ هلوقف

 !ديغموأ ةخسنىفو (يد:تموأهينمللكلاو لبق طس نمت دجوول) تدنةرتدبحأ يأىلوالا ىلادبا ممكب(تددو)ةهيذشلا ةعيشلا



 هأ/و سك وشوهمقن ءئأ(هيثوأة.اتك نع) كلذ فديقيىأ (هينديع»)

 هردرقت نمهعمسأ ىأ( هيثوأ) ض رغلااذهىف هقند ىذلا(هيأّك نءزاماه:مهديفتساىأ(هينديقي)

 مسكوةلههلاءارلانوك_سودزمحلا عدي عراض «لوالاهبو رأ(هورأا دب ودأاع قنكال) ه.فب ىل

 ءاردعيهدد ثملاواولارسكو ةزمهلا ذب ىفاثلاو ماكل رقت هريمض هل ءافر ةينحت هانم هءار متةغْفْلا واولا

 ىنءهتياو رىلءىريغ لجأ ىناءلا ىنعمو هراثك نمذخ آوأ هيف ن ههتعمسام ىورأ ىأ ةحوتف «ةلمهم
 مالكر هاظوازاوج نب ريمضلا لاصتابهين دقي هلوقو عددب سنحت« يفو ىفاثلا نعلوالاب ّك اىأ
 ىقح>نايب نا ى_عي ود:لا سمك ىف ريباك لوالا كلام نياراتتاو مزالم-:.ىفلادتالا نأ هب ومهس
 هجردردهللو هنادي ىلعسج وفهقحدافو نهرأل بجاورعأ هل حا مول و هيلع ىلاعت هللا ىلص طصملا

 ىفشي ورنههيقىيوربلعاو هيفركفايددشملا هب ورأمهضعب رمسقو هريغهبمةيرل مظعرمأب مأق هنأق هللا
 ةىناثلادب ورق ءه_ضعهد زوج وىورملاوهءانرك ذاموهيفركسشلاو رظنلا تاعأاذاتي ورتواذك
 هدحو (ىلاعت هللا ىلاو) اضن أةياورلا ىلع هلج ىت عع و هودي زماءاو رآ ن مةلههملا ءارلا نوكسو ةزمحملا
 و_طخ او لاذتلا ىن_ء؟عةعارضاا(ةعارضلا لد زج) هقلعتم ىلعراحلا مد_ةث هدي قيأك هريغيىلاال

 ناسحالاو ماعنالا ىأ( 3: اىف)ءاعدوه وتل: ْرحلا ةءارمضلا ىنعمةفصوهو ىوقلاريثكدا!لدزملاو

 راشأإكسانالءاي رالهناصا اهل عفامىأ مركلا(هيجول)همركو إاضغب(هنم) لدح (املومقب)
 هئازحأن يي و همالكل الخ ىف عتوىأ (هللذقاسع) وةعلاىفو ىأةنملا لع فوطعم( وغعلاو) هلوقب هيلا
 فاكن ىأ( عنصتو) ةيلحو هني زهيفامراهظا ىأ ( نب زث نم)اذههراّمك ىناه رك ذ ىلا هلودطفءانثأى
 ححبمتلا د صقي هنمءاب ركلذ نوك» نا ىذا م امسك دصق ىتاا ظاقلالاو عج سااك همااك قنص

 هللا نمهب بلطءاعدوهو سانأ| نمهحدمب نم لجال لب هللاري-ةا ىأ(٠ ريغل) خ-لبلا مااكلا ىلع هتردقب
 نمههنب زودمالاك نهدخ_س>اممأمأب رلا نع هنوصا نا وباتكلا اا1_هىمديلات ىصالخالا هقزرد نأ

 زواجتلا نعزاحم هثبهو ءاي رةبئاش هيفامم عنصتلاو نب رما|هيف عقوامىأ (كل ذانل بهي ناو) هنارامع
 ىأ(هانعدوأا1) 6 رعهلءأب ر مق وناهنع(هوقعو هم رك لمد هعن صام ظالما هنوذخاوملا َنَع

 هتلاسرلءراتخاىذلا هلو-س رىأ(هاقط_صهف رش نما ذههباّمك ىق.در وأام ل+الرك ذا. عموفع

 هلصاحوت ؟امسأا نءهذب تاس كنان هميم ىلعد :ماثاىذلا(هيح .ونيمأو )هم امأ غلو

 لهلمعلا طلاخاذإءاب راوناك ناهنعوفعب نأهللا ن ماجر هط ءكءان ر هلع طا نأ نم ىَّدَحهنا
 ناكوهصالدخا سا غناف هيف بلغالاو هيل ءثعابلأ هيفرظني هنا مهضاعب عدصو ىفالخهيفال مآ هظبحي
 ىفئارقلا سك ىقلليدغ' هلو نوةقحلاهءاعىذلاوهاذهو طيحالاو ل عنمْئذ طبحملا!ثعابلاوه

 (هلان رهسأ) وهقيلاتو هليص+ ىفءانسسأقام ل الكل ذانل ارقغي نأ( و) هل صعاذه مال دبع نب رول او

 «يلع هققوتل رهسلا فاض[ نيعلاءاطوهو نفجعج(اننوفج) ضمغن لفةحارلاو مونلااذك رثئأ
 ىلا هللا ىل_ص ىط_صملا لئاضة نع ثحبلاو سفن هيديرأةقمتلاوه عبتتلا ( هلئاضف عسبتتل)
 رطاخ عج (انرطاوخهيق)انبعت أواناغثىأ (اةلعأو )اه مةركفلالاسعاو موقلا بتك نم سوهيلع
 راوظاىأ(زاربا نم )ىلا بيو ىلابىلءرطخلاةي ىنءموأ ىأر نمسلةلا فك رح: دام ساسالا ىف اكوهو
 هللاىلادءل_-وديامىأ(هلئاسوو) مرحي وأ حانب وأ س حاسمتءريغ نودهرهللا هضخام ىأ (هصئاصخ

 هليصفت مدقتامهريغو دنا ءاولو صول او ىمظعلا ةعام كلاكةمايقلا مون هيهمرك أاهوأ هيلاهب ر قاسم
 هيذا رمل وةمجعمداض هونوكسق رسكدوه و ص رععج(انضارعا)ن وصلا ىأ(ىدحي وز هياعمااكل و

 ةةيقحهناةغللا ل أ ضعد دا و هنأغص نمهيهك وهنوصن امىلعواذه ىلع قلط» ص رعلان افاننادبأ

 (انئيامح) هاصعنماهبب قاعي ىتلا(ةدقوملاهراننع) ةسغالا بتكى مالكه يفو ىناثلا نودلوالا ف

 وهو( قيفلتوأ) هلبقأم عم مان
 هنأشثااو بك ردا

 نم (يورأا جونا
 اع) هرب_تأىأةهباورلا

 وهوه هرتلا نم (هنورأ

 برغأو فر سدد
 نموه هلوةىف ىاطنالا

 جاتاقاة الملا ثنو
 طس نعي انك وهوماوق

 هلاىلاو) هيفمالكلا
 هريسغ ىلاال (ىلاعت
 أ (ةعارضلا ليزج)
 عوشلاو عوضا ريثك

 (ةئااىفإ) ةناكتسالاو
 اهو بقوأ اهباطىىأ
 ىأ (هدخماه لومقب)

 هدنع نم عقوئث لوب
 الضف(هوجول)افطا
 اع) عفرلاب (وقعلاو)
 قلخادت ىأ (هللذت

 هلكب لام هلالخ

 فاكتىأ (نيزثنم)
 ريغل ىأ (هريغا عنصتو)

 هاب رنم هناحبس ههج و
 سفن ظ>وأ ةعم_دوأ

 انتي« ناو) ةوه-و
 ريدقت ىلع ىأ (كلذ

 ليم )كلانه درع كاب:

 (هانعدوأ ا هوفعو همرك

 هيعهاندروأام لجالىا
 فرش نه) هأ-ةدبو

 هح .و نيمأو هاقطصم

 ام 0 >الو ىأ (امو

 هبس ىأ (هانروشأ)
 اننويءىأ (اننوقج)
 3 ل رشنو(هلئاضف عبنتل)

 ل_بوشىأ |(هلئاسوو) اهراهط ا!ىأ(هصئاص+خزاربانم)انرئارسواناوقع ىأ (انرط او هيف)انحناعوانبعت اىأ (انلعأو) هلد 2
٠. 

 انتياهمت) هدثفالاىلععلطتيلا (مدقوملاهراننع) ةدج وملاانحابشأوانحاورأ ىأ (انضارغأىمحنأو) انا رغ] ىلا اه



 ها“ هيلعو_صرع رك

 مالكلا ن م (مالدسل !|

 مال ملا هيلع بئرتملا

 هناحيبس هللا ىأ (ان اعد و

 (دادي ال ن-#) لاعتو

 وهودوذلان م هلوأ د

 الو مقدرا نمىأدرصلا

 لوف (تلولقا) عني
 )ل دملا) درط ىأداذ

 هيد توما سعت هايل

 (هلعحو هصوح نعء)

 اذ_.هل_ع<ناو ىأ
 نه4 عشافو فاؤملا

 00 م ا 5 يت 2 2 بببمعم
 هانععانه ضرعلاو إ_بم لك دنع مرتخا مرك-لاىأ مج ركسلاهضرع أ (هضرعمب رك) انةنايصىأ
 اذ ىادلقهاداهده فلا ةي»عملاذوةيدحتلاةأن ةثملا م ف(داذي « ال نعاخ امدع 29) فورععملا

 (لدبملا)دصودرط ىأةنك أسف. ”تامهدب ةلمه«لادودرو سكمة هحعملاذب لوهدلل 6 ذاذا)

 ايم ءاتوهوةمادخلاو ةرسحلا موي ةمايبلا موندو روملا(هصوحن راك قرد هني دل دب «ىذلا ىأ

 ةماثلانمةمايقلا ف شاطعلا شعب ىداذي سو هيلع ىلاعت هبا ىل د هنا نمث.د#اىقدرو اساةراشاو

 لدتساهنو مهتيداواد: مهما د_هباول عفام ىردت الك نا هلاةيفاود , طمهاباملوةيةهنع نوعاميف

 ْن 000 لأ هتان طاح هلا ضعيل مهري غكست ىلعةضقارلا ضعب
 اعتهللاىلص هنا سمى ىذلا ظفاو هريغو لم عسي .-ص ىف ني دا اذهو ضوحلا نءنيدورطملا نه

 لاقو حارب وكلا لان .طعأأنا ارقوهروسةلم الا لعل زن ل اةفاوسةمهسأر عق عقر م هاغغا خأ سو هياع

 ةماعلا موب ىتمأ هدرتريثك رية هيلعىف رديت :اطعأر هن لاف ءأدلو مر و هللا اةلقرت :وك-ا|امذو رد : لله

 لدغ ثدحأ ام ىردتال كفنالا ةيقىتمأ ن مهنا برا. لوقا هع دوك الماوءذحت ىأم له دب ىلا عل“ د2

 المك ذ>اوأدترا ََن ملك اولا ىلاعت هللا هجر ىبط رعلا لاق موا ةعا ىلع دبر لدهن اول زاهسن او رو

 جراو- اك نيمل ملا ةغاج فنا اخ نمادرط مهد_ثأو ضوحلا نءنمدو رسطملا نموهف هللا هارد
 ىلاعتهللاهجررج> نيا لوقو هرهاظ ىلع ضوحلا نعمهدرط نأ < رصاذهفرو< ا لهأوةماظلاو

 درو لف انمريغاذهو ىرخالا تاياورلا هن ح رصامهاباب هيد ضوح ىلادحأ لك دشريأ اود رط مها
 هول عامراهظادارب وأ ىف يدق هنالخز رعااىف هتمألاسعا هيلع ضرع" مل_سو هيل عىل اعت هللا ىلص هنأ نم
 ديقةوىتتعاىأ(مم+نلو)ه:ءدخأن موه_سقن ى :«ب(انأ لع و)كلذو* وداه_ثالا سو رىلعأ

 انلصن) ةل_صومةل وسو ىأ (اممس) ناك ىق قل رطىاب هل و_صخت ىأ(هناستك او“ :ياعك ىأ(هياتتكاب)

 موباهذغ) ةدعورخد:ارعأ ىأ( ةزيخذو)هاضروهللا ب رقاةل دوملاروماللالصوماقي رطىأ (هنابساب
 0 وهو اهدتعت رضاحافاعأد < ىأ (ارضعريخ نم تا عام سفن لك د

 لاعالان اىلامهذعب بهذو مدكتوداعنال ضار ءالاسمالا نالاهوتوءاضعالاّةداهثباهرو هان

 هللاو كلذ ىلعةلدأاهمف مأقأ ةلاسر هيف ى طويلا لالحالوءاملعلا صعب بهذه لاو دهاشت ىتد مسجتت

 لصف ىأ(اهب زو<)هللاالاهرمصخالذا مول_عملعاشلا ناللوعفملا م ماب ريعورب دق 5 1 ىلع

 انريعئأ(انصخو) داعيملا ملال ههيدعوأ (هباوث ل ؛زسوماضر) ترضح اذ ةهئاصلا لا مالإ

 نمهعابتاىأ(همءاج ومل_بوهيلعىلا هن هللا ىلصان.دت ةرحز :ىديصخع) )حاصلا لمعل |نمءاناعاسع|

 ةعاساوةرزلاوروهث «هيئمالاكلا ولو رثملا ىل ءوانه[كذوخأملا ىلع لحن و ءاملاب ىدعتي ص خوهتمأ
 ةلمهمداصوة- تح انش مثهدد_كملاةلواداصلا دك وةمحعملاو ءاملا رسسكب ىدنصخو ناب راقتم

 ىطوي_لاهنمزح ىذلاوهو صاصتخالا ىدمب ردعموهوهري-غو سوماةلا فاك دةوةرودةمغاأو

 ىلاعت هللا ىدر رعورك:ىنابهرمس*و هريغو ىواخ ا بهذهيلاو د دص زو صيد ىنثمهناليقو
 ةينوح.يشلابى حيفاكلا غل ىدي نيب سردلا ىقىلنامعتلا نيدلا ناهرب م ثااةينمتلاب رةاسأو ا

 لعن : هيرو_طامكلذ دعب ه. ||!بتكفباو_ها ١ اوهدهنالاق وهل هعب «ملقاطخ هنأ لاق و هدر رضاح لالا 9

 مال_لاوةال_كلاوفا ردا لاهل ادن اععفارشالاوءاملعلا ندم ىذلا هلل قيد كلا ةلهسسحلا

 رخآىفما اوعلا ضعن أر قد_ةثدعد و فاصنالول ذهل وأ حسو هلآ ودان ديك لكم

 نونلاةفونهلاة تتلاعب سءايلا نوك ملا ىدي_صخان_دخ وهلوقءامس ا

 رمت انا فيسيدملا

 ىدعاىأ (ممجت ناو)

 (هناس ع

 تامر هن رشي وأو

 مبان قاف ماصقنال ىلا

 ةجيتىأ (: ريخذو)

 هد_:ءةظوفحمو خدم

 (اهدحت ) ىلا عنو هناحتبس

 لك د_<مون) ةرضاح

 رمخن 3 متع عأم سك

 0 ع رع

500 

 وهىذلا(هباوث لي زحو
 انصصو ( هاما

 ءاحتارسسكي (ىديصخت

 ةروسكملادادلاديدشتو

١ 

 هروصةمفلأهرخآ ىو

 وهودع وىلاسواتا!لاق

 ى-عمب ردصم أطخ
 مسأ لدقو ةيصوصضخا

 مه اىقة-غءاامم

 انت هتعاج وانيدن ةرعز) ص اون ن هوه نكىأ



 تالا
 1 0 سس سس سس سسسسسسساو

 ءايلا,ةموسرم اهآر هنوكب كلذ فرذعلا هلانمق أو ةروض#ملا ثدناثلا فلاب ىديد+ىهاسعا هلانلقف
 وبأ نيصو ص ابدا ار-لاناوبا وصلاوهك إذ نا ىعداو كلذ ىف بذكو هءاوراسمنا ىغداوءابأجملا 0

 نيرعش عملا نممانيقلت لا ناسي اورألا اج دموقشاو باور ل امان الرقاد امواعمت

 اس رشق ىلحتا انذامتاناه ديلا هيلع هت اء ريغال فلاب هنا ىلةنل اقمهيلا عجب رب نههطمضو

 لا ةؤة-ةلاماو» ريغ نمهأنعمس .وهيلعمانأ رقكلذك وهياعهمشاح 5 ىمشأانءدلاو قت ” مامالاانخيشو

 ىديصخو عتفلابةيصوصواصو هخواصخأو هلابهصخ لمحغلاو سوماقلاو حاد صل اى ى رهو لا

 3 ص.صخنأا مهمدحأل قب ملوهصخردصمر وصقملا فلالاب ىديصخأ ولاقةغللا ةءأءالؤهفدعو

 رشطافلأ ةسجهيف عمنا ليعف باب ق فار قلل .دالانا اوددقامهثمخ رصأ وةعصالوا ردصم

 77 ني-ذعلجر وتايحلا نمد مكنش انت لاض لدم رو سدسقو| دج رش حاص

 امأ و وةس رغلالهادنعر رةموه[مهيلع ساقبال عامسهبأب وصيرصخرك ذي لو هناوعاو قميص

 نأوهوةيصوص# اهذوبا: ص نادا رااو ف صولاالردصملا مز اكلا نمدوص#ملا نالت ىنعم هنالطي

 هئاولت مت نيلخادلا ةرعزلا او لبو هيل عىلاسعت هللا لص يذ هلا ىلا نيب وسنملاةعالاززجنمنوكي

 ىذم ىديصخ ناكولاضنأودسيلب لهاج ىلعالا نذالااذهوتا وذلاصاصتخالادارملا ساو
 هب نرمسقأمو نا و ىععةعاجىه 6 دو ةرمز الاهل هد نسدأ ون رباغتم نين: | ىلا فاضن ناسج وافقاضم

 ىلا انصخم وهلوقل 0 وودعلاهبح رقي و عم ىلاهنمكح ضي حا رص طاغهمالك

 ىواسبالهنافمالكلا ذه فصلا لماتيلفتا وذلاءالو :هملابن وك ءامعادهنم صادتخالاو رو درك

 نايب مهتمسلطو مهاتفتساو هرصعءاملعل هلسرا واضحلم ىطونسلا ةلاقامإ عنا ! هادي وذا
 تتكفى رصقالا ىيمالا ةمال_علا ءامعمسا نممنا ثيد-ل ا ىفهب واننىف يواحس !!لاةفبا وصلا

 سمشلا ب ةكوهراك_:الهج والف حيد هانعمو بج ومريغبهراك ذا نا لاووناهربلا هلاقامنب وصي
 اماع ىنعملا و ةانثمةظفللاه ذهن ا مهياعئ رةواش دحوا_ءدقانحاشمنمهانعمسىذلان ا ىئايلا

 ىلع بدو. ضايع ىذاقلا لعد ىمةقيقلا فاهريغ بو صواه ركن[ ن ذاهزاكن ادحال ل<الف
 عنتمالةيذثتلا نا لاقو ىنحلا مس انخيشلا اذك و هلم ىمعدلا نامثعىرخقلا بتكو ءاملعل | ىلع هتءاسأ

 ديملاد بع هححص ل ظناحلا عملي اقاادمتعلا ل صالا هباثاا اهتالقةياورلااماهباردوةباور
 دع وهف ة يذك- /| ىلا هلئاق مسن ندهيّْك .هانو رجح نبا ىلءكلذو رق ةوه_هلعهةنشاح ىف ىلا

 تتيئةينثتلا ناب , باجاف ىرخأ ةرمهسنع ل منا لاق مثهب وادق ىفىواخسلا لاواذك بب داثلا قدمسلا

 ىدبي ون"امظ لكى وريف ىو رد ىذلا هناب بسلا نيدلا جات هلدهشو ىميلا جالا هلاقإكاهريغ نود
 ناويدفامعلدةساهناهنم سد ءتبامواييلعدم“ ءملا لوصالا ىف تياثا اوهوناميالاةرحش دئاوف

 ىذاغلا مالك ىف ةينثتل انازه رزقت ءاذا اواه رغغ ؟طاغاأد وجو عم ظاعل أ ةسجت ىلع لرعذ ىف » راصتقال ندالا

 مهريغو 0 هيلعىلاعتهللاىلص يتلا عسبتأن م عيجة لاش اةرمزل ا امهو نيثيشلرظنلا

 ناهللآلاسءهن' اككف مهةرشأ 09 ومعلا قمح وخددعد مهصخةراحصلامهنيزلا عا اوك وةمايعلا مون وىلا

 لوقعك وهوهتمأ رئاس نمو لسو هسا ءىلاعت هللا ىل_ص هيد: باح صآ نم صا وحنا رطع ءافتقابهصخ

 امهوةمالاهذه ىديصخ صخنالاسز وك نأ روع تل ان ]دال ايلوالهّةيهوامانل سهلئاقلا

 نبا نعريسبك-ا| ىف ىناريطلا ءاور يعض ثي د_>ىتدروامبس>امهّمعىلاعت هللا ىذر رعوركب ونأ
 ىصاغنا ومراحصأن مةصامن ىت لكل نا لاق ٍلسو هيلع ىل اعتهّنلا ىلص هناهنعىلاعت هللا ىك هردوعسم

 امهصاوخ نم نوكالولث اضفلا ىفىلاغت هللاهجر قوبل! هجر امهنعهللا ىذر رعو ركب ونأ
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 ةرمزلا مهل فو ةعاجاو ةئسلا لهدا ءلعمهولزالا فةداعسلا لهأ نم(لوالا) عمامما ىأ(ليقزلا) عمةخسن ىفو (ىفانرمش نأو
 ليبقنم (هتءاقثلهأنم)نيزالاون س>الا وهىذلا(نوالابابلا لهأو) هلوق نوكيةباس>ريغب ةنجا لخدت ىتا |ىلوالا
 لكك نه مو. ههّللااناعج ةنحلا باودأ نم نميالا نأبلا نمهيلع باس> الن هك ثم ن هىلدا ةعافشل| ثدي ددح ىف درو دةفريسةتلا طق
 ىثنىأ(هدمحنو)ةنملاو لضفلا
 همزع نم (م-ةط أو هعج

 ةينطانلا(6 ريصبلاصتقو)

 ءارلا نوكسي (كردل)
 كاردال ىأ اهحتفو
 (مهتوانعدوأام قئاقح)

 امتمائمعو هائنبام قث اود

 هاهطسطع قاعش

 هىذوعن ىأ (هذيعمسو)

 (ةمشا ل-ج) زول: 5
 ءاعد ن-ه) هامسمك

 لبقيالىأ (عمسإل
 ريغ ىأ (عقنيال ملكو)

 ل-عو)ه_.ي-اص عقان

 ليدعصال ىأ (عفربال

 هبساكه جو ىلءدربي
 سدقنو ةدايز دروو
 ءالو_هن-هو عسبشتال

 دعب الاجإ كَ رالا

 وهف) المال يصمت

 نمهيلا) اند ىأ(ىدهامىلء) همركىناكي وه.عنىفاونامهيلع هال
 3”5ذ00لللللاا))ااااااآذآ]|أ|]|]|أ]|أذأ]||ذ ذأذ]|1|ذ ذة للا 7 <١

 عنتي سيلفاد_>اوةءاجاوةرمزلانوك ىفلزنتلاريدقتىل_ءوامبتنسداهتةاوامهقي رط ءلوملاسالا || :
 هياط ااراصتخا,ى بتنا دلبلالاعور عودي ز لاةيلبد_اولا ظفل ةفاضا عم ةينعتلا ظل ناينالا
 ىطويلا ىلع هناك لاطأ ىلاعت هللا هه ىواخ لانا لوةأانأو © هرأنل ةجاحال مهنمانف ذحفأ رركم
 ريسغ باك ىق هلاقأم رأل إو هيرمصت مهط وطخاوسكو» ىةفاومواك هرصعءاماعْناىعدأ وىلاعت هللا هجر

 لقنلا نافردصمىديص+ناوهو ىطويسلا هلاقام عبطلا هلبةيىذلا نافلوبقلاب ىحأ قىاوماوذ
 هناىواخ_سالوقو ىديصخرك ذاهلكة الاسك ىثدوجوملانافلوالاا ما هلنادهاللّعلاو
 برعلانمدحأ مالك ىف عم: ملودغللا لهأاهرك ذي لة ملكت ابث اديقيالهنكل لم مومالاك قرص ال
 لوةنأالاقايسالو قايسه.ءلعل دب لنم رمعلاهبادارع ىئةمهنوكور وهظلا هبا ىفءانعمنافىفاثلااماو
 ليعرلاىف) ملا ىفانعمحن ىأ (انرمش# و) ىواخسا  هلاقامك هلدج والزين اىلاالا فاضيالهنالالحا
 هىىنك مناسرفلا ن هنوةباسلالوالا ل .عرلاواهممةعاج و ليلا نمةعطقلا لعرلاو لوغرلا( لوالا
 هءىلاع”هللاىذرنا حلاق اك هءحد هي نسحلا لعقل اوريخال باس لك نع
 ل_.قةنا لوخدبهّللاهمركي نمريخلا لعقلر داي نمانه هيدا رملاف«لوالا ليعرلا نمفوثالا مس ه
 نيميلا باك ىأ (نمءالابابلا لهأو) نوملهاعلا املا مال_!!وةالصأ ميا عءايدنالادعب مهوهريغ
 ىلاعتهدمخن !و) كلذ للعمالاكل امدقت و(هتءافشلهأ نه هنيميب هياثك ىف 2 ني موه و>وتأ ريثلا

 تاقلاىق رع هال !ماخالا( ملأ أوزهص رغن قلعش امه يقام عج أ (هعجنمهيلا ىدهامىلع

 لاقال يخت نيعلاك اهل حنو رهاظلا ىقرمدبلا هلم نطابلا ىف ةكردملا سقنلاةوق ىأ(ةريدملا تف و)
 (همسالج)هيلااجان ىأ (هذيعتفومهفوهانعدوأامقئاةحإ) كارداىأن وكسف عم( كردل)
 ه.لمعلا مدعل(عمنيالا هو) هدجن اهلا عمس هلوقك ل.قبالو باحال ىأ( عمسالءاعدنم)هتاذزعو
 باتك نالاقوهعفربلاصلا لمعلا وىلاعت لاق هيدتءدالو لبةيالىأ( عفربال لعو )هيف صالخالاو

 ءامسأ نموهوءاطهالا ىأدوحناريثكلا م ركلا ىنعع واولا ف يفحَب (داوحلاوهذ) نيل عىناراربالا 000 0

 نزوبسع (هل_هأنهسيخنال ىذلا) هركذ !ناافالخ عاجالاب ودنسءدضتعاوتاغمصلاوءامسالا 00 1 5 5 ١ ىف قييبلاوهعماجف ىذمرتلاكى وونلاءرك ذعيحص ثيدحفتدثدقورجحنياهركذإك ىلاعتهّللا أ ١2 د ورا 4
 (هلذ_خنمرصتنيالو) هدصق ن هبي الم رك-اناف.دي دش: زوح وهدصقنممرحالى أدت زي و 0 -ى ل
 (نيدصاقلاةوءددريالو) ضأن ىداهالو هرصن,نأدحأردقيالهللا هلذخنموةرصنلادض الذل ا دوهشلا مامي ةم و

 لع علسيالو) اهعفراذاا رغصهدبعديدرينا ىحتسهللانا ثيدحلا قو.دنعا!نيرفارلا هلاونسل أ] خل“ (
 نيمآن يمآن يمل ىلا عب و ىلابحأ ىلعوىلعهتكربدوعو هلوبقايجارو هلانريئمأ| م تب «لرابلا حرشلااذعمتيفرتو اعتلال ضغي ماو افك اميل -ونيمجأ هحصودلآ | ل دمي ىلعونيردنلا مت دمتانديس ىلع ىلا صو ليكولا منو هللانهسحو) لطي وهقحم.(نيدسفملا | "اي 26

 8 ظ هدصقىأ ملاديدشنب(هلمأنم) رسخالو
 مل بجتسأ وعدا ىلع: هلوقل(نيدصاقلا ةوعذدريالوإ) هتمرح عئمو هترمصن كلرتعأ( هذ نم)هودع لع (رصتنيالو) هاحزو

 لك قانيفاكى أ (اننس>و هو) نيدلا رمال(نيد_بقلا ل عما هنالو) هيل ااهعق راذاا رق صودمعل درد نا ىحتسل هللا نأ ثد دحو

 همحصو ليلحا دعو رانلاف ىلا ليلخلا مها رباافاوةملك ىهوهيلع دماعملاوهيلالوك وملاىأ(ل ولا معن د)لياج و ليلق

 ىتمالسلا هيلع فسوب ىل[ الل: ةوه ليكولا منوهللا يس>لةيلفهودع ىدخ نمهناىورو لاو« د سانا نا لوقا ىلا



 نهفلالا لعب رش لاحت ىتسأد حلا ىمك دق نمو لجالا م ركلا ىنلا هاحب

 ةندلاللادب وتلا ردا لايك نم بيدءال هب « ىذلا ىلر هلل تاسوت
 ك6 كلذ د لا لقك ىنامالل ه.قانم « نم هيقامو ءاقثلاناف

 انأو ةينمالاةمركما لمءالاردصءنناخرشيناب « ىعرا ه.حرش متدقو
 ئرابلاهبر ىلا رغثلا للزلا مانعنمابصلا هانج :ه ”ىدلاوحوماق-لاوربس
 نع ناكل لذ ْ لقلل دمثأ هةطاوم © ىرتنماب لسرلاديسايف
 امهلماع تنحل ىراقلا لا ىلول دع رف تااجا ةخده لق
 رك ىلا هقطاب ل لسمألا و ءاع_كا م 3 همدرأدةىلاف ناقد

 مظنام نسحأ نمو ىقولا لفأام هر ون هب ماقم © ىلعىفرإسو لصف
 باتكلا اذه نيت ىف لمقال ةل.ق هتضورو « ىدهفلا سمش عاطملازالف

 بابلالا ىلوأ ضعت هلاقام م(فلالادعب نيسجنو نامةنسىفاثلا عسب رىرعش ع نماث ةعجلا مويمتوهفلوملاق )
 باصضصالا نش (ى :رمصملا ىحافختا نيدلا باهشدج أ دابعلا فعضأدب ىلع)#

 ١ رعب

 هن( مظن 5 ملا بادتالاو لحلو 5.« هءاضمس باهشباهكلانا

 هاشلاانل سوغنلاءاد نش ماكلاو قاروالا ف يباصملاىده# تيقباماكاثيغ حافلا ىس
 ءانكلاوعتمرر لا ناخ أ خا ضيرتت) 0 04
 ىامالا لك هم ل دعب بسلا سيجعل وأ ان باجعلابالو عدبلاب سلك * باهبتلادقت نوركلا مدانأ نا

 دعا كك هنلازإ باح_.لا سءتداكاذا ىت> « هفانكأ وجلاتاع دودط © باصملا كاذد_:ءال_ءاقنأك

 انيلع ادباء زةعرد دا ادطلعلا انغام اطل كبت و كلوز عام تتءاعماغ رأ توسلاب تكدك دن
 ام الداعر لا مالا باجكاهسمٌمتراوت ىتتح ©« ىدفاسم_ثه_ئمانعتم «نارتلات<شسمشلاتيغتفيك

 ىهمأو رردهمظن :رهاو> اقكلاح رشؤهنم اودعنال « بابلك نم ةةيسلإ تاع « اجاب نم ةنسلا ىأ ال
 ءارحال اح توقايلانم بامألا» اء نمى :رمعل ىهو 0031 اعمشفذو هيضاوعتسو * باتكلا مأ عرض نمئوت راامم

 اكحو ةظعومو كح ىوح الانام صاوغلا هردو © تاقزلا هنا رعت هلضفو * ىقرلاه عز جعته ضن رق

 ابظتدهشدلنمةحاصوإا باهماب همريسلاىوةسم « هيد ىف هللا رباب ماق « بابعلا اهيلع صاغ ىتفالا
 هيفا لسزروخ دع اشت ةنامازرسك ةاذول نا بالادب هللا دعا زاا ناك لزم مو

 هاا هتفمتلا ص باسحلا عد رس وقعلالموثم © هنا هفاصصوأ نم هللاو « باوثلاىف هتاداع ىل-ع ايرح
 اما بايو قطتمتحاصن نباحنإ د وجواب متخاو © ءا ازحلا نسخ هللا هللزسأ
 ءاطعلا هلوك اح ةمكحو ٍناحصلا عجورغلا هلآو © قطصملا ىلع يرابإصو

 انيفثانب ءافشلا لد « ءادحلا هيف عماجمالك « انيلع ىلبتهيرابخاو

 ءارحلا لهيفدلخمانانج « اضايعةعمامهتلاباثأ « ءاعئلاوانعسونلالازو

 ماشيام نميهملاهغلبو « الضفو افرشهبحم دازو
 نيغجا هبحصو هل آىلعو هدعب ينال م يلعهّللا لصو



 ةراإم

 سس سس سطس طمس سس سس سس سس سس سطس سس سو

 :( ىنحماىرهاطلا مهارباعيصعتلا مداخىلاعتهتلا ىلاريةقلا لوي«

 نمالو هيدب نيب ن . لطابلاهيئانالباةكبهديأو ميوقلانيدلاو ىذهلاب هلوسر ل_برأآىذلا هادا

 هاش لفن نهح رمصو لوقعلات ره تازجءمدو ولا قراوخ هل قرخو ىلع مكح نم لب 'رثن هقلح

 | ىلك هن ضافأو دوعسلاق ذأ هدو>وردبدو ع ثلاملاعىلع عطسأو لوصولا هيلا عاط_سالامب

 حا : رثلاهفاصوأ را دب هه ظعت هياغةمالاةذاك ىلع بدوأو دو اومركلا ضن اقتانئاكلا

 رجلا علطم نم فرشأن مىلع مال ااوهال_صلاو ل مملة رد ”أمو هرب سف طاوهمقأ :م مظعر كذو

 مراكةتوعنملا نيملاعال4_رثوعبملاد# انديه هس هقن -لالضلا تامل ىو ىدهلارانمرانأو هبادهلا

 نع نب روشماوناك نيذلاهنا > أو هلآ ىلعو نءلان 1 رقأاىفاحم سالوكي لالا تكلا ف قالخالا

 ةبرلارئاسلف هلوسرليجت بج وأهم-سالجهّللاناقدءنامأ ني_> لك ىقهميظعتىفدلا قاس
 اًذهىف سانلا ب هذالذ آ ةيذسلاو | ازعلا ىوذو اراصنأو ها راصءالا نمرمصء لك ىف هلض دقو

 )0 دار وو ارا ةوامطةدمع 0-5 ءاقو هاناحسوهلثاه-ثفد رشزاربالت هذم لك ىلا نغلا
 بلال ىسأو بر”ا-1لا ىلعأ| دغ هءاولاذ لل بجاولاو :2كلذءادأ ف اوننفدف هانازموهلئاضق م رك
 هو أش كردنالىذلا ماه هلامامالال ىطصملاقوّة>ىف اف كاياثك ناشلا اذه ىف فام غلبأن مو

 هناثدحو هك رهرطعو هد ةرمهللار ىل ضايءىذاةلاةمالعلا س ادذالا نايعأ نيم ضافاذا

 د_هداليدءاملعلاةذباهح هلوادّدن دس ةثا ءامنماسد رةىلا ل صواذ هانم هوب ىلا هو اب نضراص

 اهعقنأو ه- ورش *مظعأو لش دما لسلام ةمل2 هحرشت لودفلا نمرعثك ىب هعاو لح

 ءاهشلاى صان رلأ مسقب ىمسملاج مثلاو يةلوالاامأ س ا هاو باصلاب نادوجوااناراتكلا

 دجأ ىحان !| مامهلاانالوم قدد- ما رحبلاريلام تا ىقحاةمالعلل ضايع ىضاقلل

 لك الريف اعل اامأو ىءارلاونار علا هاىعادلام ادام ىلا ه'هللاه_جر ىحافذلا نيدلا باه

 ىوأ اهل هاح ىراغعلاد < نب ىلءدءأم اعلاني رو 7 ىرابلا فورلا هير مركب , علوا ل_هاقلا

 ليلعلا شت هجدئاوثهيف عدوأد هللا هجر هنا هوطعوهمرك لد ْز :رحو هفطل عادة هك .دعس ير اح

 ةرهكس !اهريغو ةعودطملا اممةلواد_تملا خنلا نأالا ل_لغلا تلقا هل حانرب همهمتاقيق#و

 عضاومىف اهضعما ضءرةفلا غةهد هه ؛ رحتل دعنال لد اد وتس لام اهتمدوبالاهيؤطاغلا
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 متر رأو ف نمدح محصتأث مزنلاو دوه او هامهحرحصت ىفد لا دن انذرهدقكاذلو ادع ةريثك

 مكس ن 1 او نيمثلا نم هٌثغل- ة:ىقركهلاانعت | ثيدت دودرملا طاغلا اوغخسن

 ل و بوغر مالصالا فااذامهيفدج ويم ا> ةنمابذ_هم اعورطم هّللادم-كفاجف نيبسملا

 يمعلا هلضقب هحيحصتلىلا - و هنأ من هللاانةفوامةلج نماض أذ هو يولطملاز الهيعلاطمناهذأ

 ةمد# هذه لع و ةيشدلا تل كك نم هلاثمأحيحصتلانةفو نأ همسالجلأسنف مسح اهقطاو

 دقو ةمايقلاتاصرعىف ةماد-نلاورش لا مودان ا اخذو ةءومنلاةرضحلاىدل ةلودقمة قب رم كا

 هن رهزالا صان راار وعافاك نت كدا هن رمد اهب رهزالا ةعرطملاب هعثب لايك و هعبط ماتخ فداضت

 كلانس ردا ىذرهثرخ :اوأق (هاكرشو) ةيدهملاةلئاعلا ربك [ ة كسد الا تافاطمتلا اراد

 هيحتلا لك َر آوةالصلالضذأامحا صلع كب 0 رشعوةعبسوةئامئلثو



 م( باهكل ءافشلا حرش نم عسارلا لحما سرهذإو

 هويت
 هللا ىل ص ىنلاتاقذ_ةء م>ىقلهذ م

 وهيلع ىلاعت

 ل.ةنقةلااذ_هنممهتم_صءاماولصف 7

 فال+ه.ةسأةلإةةوبشلا

 امنابدقل- ضعلا اوبأ ىذاقلا لاولصف هم
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 هبقعلاه بأن دح ىذلاو 4نلا ثيدح ك
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 حراو ان قاعتياماماو لصف م5
 ىداعلا نءممهتمصعو فاتخادقو لصف ١7
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 اوه لاهم
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 (يمورطسلمالا تنك نا
 نوب ر ادحالا

 م- ماع هللاتاولص مهنع ترف ناذاف لصف

 ىداعملاوبوئذلا

 اميفرطانلا اديك لَن امش_ادق ىل_ضو 0

 هيلع هنتمصع ن-مق- 42| واما رو

 | مالسلا
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 هرخآ ىلانوملسملا

 ره ةيويئدلارومالا فمهضخ اميةىفاثلاب ايلا 3-7

 14 عجأ ةكئاللاةمضعىفل اوقلاىف لصف

 ةفيوص

 ةديحصلارا خالات ءاحدق تلق ناف لصف "4

 رحشماللاوةالصلا هيلع هنأ

 همس>قهلاحاذه لصق مه

 ماك>أر وهأىف هد_ةتعباماماو لصف موا
 جا مْسلا

 نءهراخأن مدد ويندلاهلاوةأاماو لصق

 لا هلاوحأ
 هاع هئمصع تر رش دقتلة نازل صد

 مالسلا
 ىئ ذلاه_:دحهح واف ل_هقناف لصق

 خا ىد ادع وأ هيققلا وا: ةدح
 مالا وهال_صلا هيلع هلاعذأاماو لصق

 ةيورندلا
 ءارحاىق ةمكجحلا اقل ناف لصق م٠

 هرخآ ىلاهراعا متدشو صارعالا
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 هيسادصا#لا لة ةىفمالاك-لا مدت لصق عراب

 مالسلا هيلع

 ىلا د_صة».ناثلاشلاه-ج ولال_صق ءوأ

 ا هلااميقهبيذكن
 مالاكلانمىئاينا عدارلاهج ولا لصق موو

 م
 اصةند صتمالزاسمالاه_جولال صف ع.

 عزتي هنكلابمالوابيعركذيالو
 لئاَقلالوةءنا سداسلاه_حولا ل_صذ

 5 رع نعايك احكلذ



 هم كد | ةقرعص
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 ءاوهالاو عدبلا ز واميق ماك-ملا ىلع بتامو لصف
 امو رقك تالاقملا نموهام ناب ىقل_صو 1: زوكلالامو ىلا ع

 92 ود هصقتنموهنئاش و هنأش م>قىناثلابابلا

 اماوىلاعت هلتباسلا ململا م>اذهلصف نا خلا هيذوتهو

 4 ىذلا هنمعص ثيدشب د الاباناق اذالل_صو

 ةفاضاو هيسلح رص نم >اذ_ه لصق هرم كلذ تب :نمكح اذه لصف

 هلالح قيليالام ملل ك> اذه لصف

 ٍلوقلا طقس نمماكتن هأسأ ولصق ه4 ىل_ص ىثلا سس ل ةنمثاربم لصف

 ىلاعت هللاءأيد :أرئاسسسن م مك >و ىل_صو ها هيلعةالصلاو لغو سو هيلعهتلا

 جلا مهب ف خاساو هتكئالمو لاعتهللا سسنم كحىف ثلاثلابابلا
 وأنآ ارقلاب فخساأ نمنا معا ولصق همع ا هكتار

 حا فحصملا قوام ىلاعت هللاىلا قاضأ نماماو لصخ
 هباحصأو هسدا و زأ ودشن»ب لآسسول_و هج بسلا قد رطىلعس دهن

 1 حلا هلعافنوعل م مارح مهصققنتو نملواتملارافك افلوقلا ةحتىف لصف

 «(تعر#
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